
1 
 

 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 48 

26 czerwca 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 25.06.13, godz. 14.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 23 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 
3. Sprawozdanie z pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni w roku 2012. 
4. Dyskusja na temat planu zagospodarowania prze-
strzennego, obejmującego rejon ul. Waszyngtona i Wę-
glowej z udziałem przedstawiciela firmy SWORD Piły 
Taśmowe. 
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i zakończenie 
obrad. 
Ad 1. Obradom przewodniczył dr Marcin Wołek. Porzą-
dek obrad uzupełniono projektami uchwał wniesionych w 
trybie 7-dniowym. 
Ad 2. Wiceprezydent Bogusław Stasiak omówił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni 
Nr XLIIII/1024/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie 
zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność 
Gminy Kosakowo. Opinia pozytywna w głosowaniu: 
7/0/0. 
Na prośbę radnych Wiceprezydent przekazał informacje 
dot. remontu Estakady Kwiatkowskiego: powołany w tej 
sprawie sztab analizuje na bieŜąco problemy i podejmuje 
optymalne dla mieszkańców i inwestycji decyzje, skutku-
jące takŜe zmianami organizacji ruchu drogowego i 
sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu z ul. Morską. 
Członkowie komisji zapoznali się takŜe z przybliŜonym 
harmonogramem prac. 
Wiceprezydent Michał Guć poinformował o zamiarze 
wniesienia w trybie nadzwyczajnym uchwały w sprawie 
przystąpienia do spółki i objęcia udziałów w podwyŜszo-
nym kapitale zakładowym BioBaltica 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku. Po wysłuchaniu informacji radni zaopiniowali 
projekt pozytywnie w głosowaniu: 6/0/1.  
Następnie prof. Olgierd Wyszomirski, Dyrektor ZKM w 
Gdyni omówił projekt uchwały w sprawie zmieniająca 
uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych 
operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego 
transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarzą-

dzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i 
zasad nieodpłatnego korzystania z nich. Opinia pozytyw-
na w głosowaniu: 6/0/0. 
Wiceprezydent Marek Stępa, Dyr. Marek Karzyński oraz 
p. Alicja Kowalska z Biura Planowania Przestrzennego 
przedstawili kolejno projekty uchwał w sprawach: 
a) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wiel-
ki Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na wschód od ul. 
Świętokrzyskiej – opinia pozytywna w głosowaniu: 
5/0/0, 
b) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i 
Okrętowej – opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
Ad 3. Prof. O. Wyszomirski przedstawił sprawozdanie z 
pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w roku 
2012 oraz plany rozwoju przedsiębiorstwa. W komunika-
cji miejskiej obejmującej takŜe trolejbusy największy 
udział w przewozach mają trzej przewoźnicy komunalni 
– stanowiący w 100% własność miasta. Łącznie PKM w 
Gdyni, PKA w Gdyni i PKT w Gdyni obsługuje 80% 
rynku, głównie na liniach gdyńskich. Pozostałe 20% 
obsługują przewoźnicy prywatni. 
Na stronie zkmgdynia.pl moŜna zapoznać się z dokumen-
tem: „Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego 
w Gdyni w latach 2004 – 2013”. W czasie dyskusji p. 
Dyrektor udzielał wyjaśnień na temat liczby przejazdów 
bez biletu i ich konsekwencji dla budŜetu oraz „gapowi-
cza”. Rozmawiano takŜe o kosztach wprowadzenia bile-
tów przesiadkowych.  
Ad. 4. Następnie dyskutowano na temat planu zagospo-
darowania przestrzennego, obejmującego rejon ul. Wa-
szyngtona i Węglowej. Gościem komisji był przedstawi-
ciel firmy SWORD Piły Taśmowe, dyr. finansowy Ma-
ciej Broniszewski, upowaŜniony przez prezesa firmy p. 
Romana Wójcika do przedstawienia stanowiska 
SWORD w sprawie omawianego planu. Dyrektor BPP 
p. Marek Karzyński omówił załoŜenia fragmentu planu, 
na którym funkcjonuje firma. Zgodnie z planem i rozbu-
dowa ul. Węglowej oraz Nowej Węglowej budynek 
firmy zostanie wyburzony. Przebudowa układu drogo-
wego w tym rejonie jest kluczowa dla rozwiązań rozwo-
jowych całego obszaru. Brak jest alternatywy dla tego 
rozwiązania.  
Dyr. M. Broniszewski w swoim wystąpieniu zaznaczył, 
Ŝe w tej sprawie znaczące powinny być aspekty ekono-
miczne i społeczne. Przedsiębiorstwo funkcjonuje na 
rynku od wielu lat, wypracowując sobie w tym czasie 
pozycję krajowego lidera w produkcji pił tarczowych do 
cięcia metali. Odbiorcami produktów są firmy z terenu 
całej Polski (obsługa ok. 5 tyś. podmiotów), a takŜe 
przedsiębiorstwo wchodzi na rynek powaŜnych kontra-
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hentów zagranicznych. Produkcja pił tarczowych jest 
nietypowa, to dobro szybko zbywalne. Firma odpowiada 
na bieŜące zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym. 
Sytuacja przedsiębiorstwa jest relatywnie dobra z per-
spektywą na sukces. Zdaniem zarządu zaprzestanie 
działalności na okres tygodnia, dwóch lub dłuŜej wpły-
nie na kondycję zaopatrywanych przedsiębiorstw. DłuŜ-
sza przerwa produkcyjna moŜe doprowadzić do upadku 
firmy, która obecnie zatrudnia 80 osób. Celem wizyty na 
posiedzeniu komisji jest zgłoszenie problemów jakie 
wynikną z zaprzestania działalności z powodu koniecz-
ności przeniesienia produkcji. Firma nie jest w stanie 
zachować produkcji w czasie relokacji. NaleŜy pamiętać 
o znaczeniu firmy dla miasta Gdyni, jej pozycji i jako 
lidera w branŜy i jako pracodawcy.  
Wiceprezydent Marek Stępa powiedział, Ŝe zna uwagi 
zarządu SWORD do nowego planu zagospodarowania. Z 
uwagą wysłuchał wszystkich informacji, wśród których 
nie odnotował jednak istotnej sprawy: naleŜnego firmie 
odszkodowania. Firmie przysługiwać będzie rekompen-
sata oparta na wycenie biegłego, według stawek rynko-
wych. Relokacja jest nieunikniona, a obecne tereny 
sąsiadujące zmienią swój charakter – warto więc rozej-
rzeć się wcześniej i zaplanować przenosiny na odpo-
wiednie miejsce. Pan Wiceprezydent pogratulował fir-
mie rozwoju i wejście na rynki zewnętrzne. Jest to ko-
lejny argument za znalezieniem stosownej lokalizacji, 
która ułatwiałaby transport. Obecna siedziba znajduje się 
na terenie przeznaczonym na cele mieszkaniowe, diame-
tralnie i niekorzystnie dla tej działalności gospodarczej 
zmieni się otoczenie. Poza tym chcąc udroŜnić obszary 
nadbrzeŜne i umoŜliwi ć inwestorom zabudowę tych 
terenów Miasta musi zbudować odpowiednie drogi.   
Radny Bartosz Bartoszewicz podkreślił, Ŝe wśród zgro-
madzonych na spotkaniu osób nie ma nikogo, kto 
chciałby zaszkodzić przedsiębiorstwu. Celem miejskich 
włodarzy jest kształtowanie całego Miasta i dbałość o 
jego rozwój. Zapytał o propozycje Zarządu SWORD, 
które wskazywałoby moŜliwość porozumienia.  
Dyrektor Broniszewski wyraził zrozumienie dla działań 
dot. kształtowania miasta, ponownie podkreślając koszty 
społeczne i ekonomiczne jakie te działania będą miały 
dla zakładu. Zarząd nie moŜe zgodzić się z planem w 
takiej formie, jednak jako pełnomocnik pan Broniszew-
ski nie moŜe przedstawić alternatywnych propozycji.  
Wiceprezydent Marek Stępa podkreślił, Ŝe dostrzega 
kilka sposobów na bezbolesne przenosiny firmy, ale do 
relokacji naleŜy przygotować się odpowiednio wcze-
śniej. Miasto nie moŜe odstąpić od planu, a przepisy nie 
pozwalają na inne działanie. Chętnie udzieli pomocy 
konsultacyjnej w sprawie wyboru nowego miejsca na 
działalność.  
Przewodniczący komisji podsumował dyskusję stwier-
dzeniem, Ŝe spotkanie dla obu stron było bardzo warto-
ściowe, pozwoliło na pochylenie się nad konkretnymi 
problemami. Rada Miasta winna rozpoznawać konflikty 
poprzez wywaŜenie dobra indywidualnego i ogólnego. 
W tym przypadku plan zagospodarowania przestrzenne-
go słuŜy pozyskaniu olbrzymich terenów. Podziękował 
panu Broniszewskiemu za przybycie i udział w posie-
dzeniu. 
Ad 5. Protokoły z posiedzeń w dniu 9 kwietnia oraz 27 
marca zostały przyjęte bez uwag w kolejnych głosowa-
niach z jednakowym wynikiem: 5/0/0. 
Ad 6. Kolejne posiedzenie odbędzie się 21 maja – zwie-
dzanie statku w budowie (po uzgodnieniu terminu) oraz 
22 maja – sprawy bieŜące. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
_____________________________________________ 

Komisja Zdrowia, Pomocy Spo-
łecznej i Rodziny – 15 maja: 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 

5. Omówienie sprawozdania z wykonania budŜetu MG 
za rok 2012, w dziale pomoc społeczna. 

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komisji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum Przewodnicząca Komisji Danuta 
Reszczyńska. 
Ad 2 . Do porządku obrad na wniosek Przewodniczącej 
wprowadzono zaopiniowanie uchwały      w sprawie 
wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”. 
Ad 3. Protokół z posiedzenia w dniu 20 marca br. został 
przyjęty bez uwag. 
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia karty 
„Gdynia Rodzinna Plus” zaopiniowano pozytywnie w 
głosowaniu: 3/0/0. 
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił kolejno 
zmiany uchwały RMG w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2013 oraz zmianę uchwały RMG w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 
Gdynia na lata 2013 – 2024, które zaopiniowane zostały 
pozytywnie w głosowaniach z jednakowym wynikiem: 
4/0/0. 
Ad 5. Prof. K. Szałucki przekazał takŜe syntetyczną 
informację w sprawie wykonania budŜetu Miasta Gdyni 
2012 roku, podając wielkości środków przeznaczonych 
na realizacje zadań z zakresu opieki zdrowotnej i spo-
łecznej oraz ich wykonania. Informacje na temat wyko-
nania budŜetu w dziale pomocy społecznej rozszerzyła 
pani Mirosława Jezior, Dyrektor MOPS w Gdyni. Oprócz 
omówienia realizacji zadań i wydatków, pani Dyrektor 
przedstawiła informacje na temat realizacji programów – 
w tym: rodzina bliŜej siebie. Przewodnicząca zasugero-
wała zwiększenie wysiłków na rzecz przygotowywania 
młodych ludzi do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Pani 
Dyrektor zapewniła, Ŝe temat problemów związanych ze 
zbyt wczesnym rodzicielstwem jest rozpoznawany: pro-
wadzone są m. in. warsztaty dla rodziców nowonarodzo-
nych dzieci, a takŜe warsztaty „Znam, wiem reaguję”. 
Edukacja młodzieŜy finansowana była ze środków mini-
sterialnych, a szkoły są otwarte na działania prewencyjne.   
Pytania radnego Bogdana KrzyŜankowskiego wywołały 
krótką dyskusję na temat  dostępności miejsc w domach 
opieki, a takŜe standardów i kosztów tych zadań.  
Przewodnicząca podziękowała gościom za przybycie. 
Ad 6. Kolejne posiedzenie odbędzie się 5 czerwca 2013 r. 
i dotyczyć będzie zaopiniowania dokumentów absoluto-
ryjnych. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 21 maja: 
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Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i zakończenie 
obrad. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych i stwier-
dzeniem kworum wiceprzewodniczący komisji Grzegorz 
Taraszkiewicz. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 2. Wiceprezydent Michał Guć omówil kolejno projekty 
uchwał w sprawie wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia 
naruszenia prawa uchwałą Nr XXVIII/592/13 Rady Miasta 
Gdyni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej 
opłaty oraz wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naru-
szenia prawa uchwałą nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usta-
lenia stawek tej opłaty. Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekty w dwóch głosowaniach z 
jednakowym wynikiem: 3/0/2. Projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania polegającego na przekazaniu Cen-
trum Nauki EXPERYMENT w Gdyni rekompensaty z tytułu 
świadczenia przez tę instytucję, w ramach powierzenia, usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu 
kultury i oświaty, takŜe uzyskał pozytywna opinie w głosowa-
niu: 5/0/1. 
Następnie Wiceprezydent Bogusław Stasiak przekazał infor-
macje na temat projektów uchwał dot. gospodarowania mie-
niem komunalnym, które uzyskały pozytywne opinie w gło-
sowaniach: 
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości leŜących w 
pasie ul. Zawiszy Czarnego, ul. StraŜackiej, ul. K.Pułaskiego. 
ul. J.Waszyngtona oraz ul. A.Muchowskiego: 4/0/0, 
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości 
połoŜonej w pasie ulicy Adm. J.Unruga: 4/0/0, 
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonych w 
pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego 
oraz ulicy Zawiszy Czarnego: 5/0/0, 
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogo-
wych połoŜonych w pasie ulicy Chylońskiej i Puckiej: 5/0/0, 
- w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Spokojnej w formie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli i uŜytkowników wieczystych 
nieruchomości sąsiednich: 5/0/0, 
- w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Przemyskiej 20: 6/0/0. 
Zaopiniowano takŜe na prośbę Wiceprezydenta projekty 
uchwał w sprawie lokalizacji kasyna: 
- wyraŜenie opinii o lokalizacji kasyna gry  przy ul. 10 Lutego 
7 – opinia pozytywna: 5/1/0, 
- wyraŜenie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze 
Kościuszki 15 – opinia pozytywna: 5/1/0, 
Radny Jerzy Miotke, wiceprzewodniczący RMG, prezentował 
projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy na 
zasadach miast siostrzanych pomiędzy miastem Gdynia i 
miastem Haikou (Chińska Republika Ludowa), przybliŜając 
członkom komisji charakter tego miejsca, dzieląc się wraŜe-
niami z pobytu jako członka delegacji. Projekt uchwały zaopi-
niowano pozytywnie w glosowaniu: 7/0/0.  

Sprawy związane z budŜetem MG przedstawiła p. Alicja 
Helbin, Zastępca Skarbnika MG. Omawiając zmiany do tego-
rocznego budŜetu, na prośbę radnej Mirosławy Król, PANI 
Naczelnik wyjaśniła, Ŝe środki na modernizację boisk zostały 
zabezpieczone w budŜecie bez wskazania obiektu – lista po-
trzeb jest długa, najpilniejsze, konieczne prace będą wykony-
wane w pierwszej kolejności. Projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budŜetu 
MG na rok 2013 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 
5/0/1. Projekt zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2013-
2024 takŜe zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/1. 
Kolejny projekt zmieniający uchwałę w sprawie określenia 
zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta 
Gdyni, a takŜe jej wysokości, która to zmiana dotyczy wy-
łącznie roszady na stanowisku inkasenta (emerytura), został 
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0. Pozytywną 
opinię uzyskał (7/0/0) projekt uchwały w sprawie przekazania 
środków dla Policji w 2013 r. 
Prof. Olgierd Wyszomirski, Dyrektor ZKM w Gdyni przed-
stawił projekty uchwał dot. zmian w taryfikatorach komuni-
kacji miejskiej, spowodowanych wprowadzeniem w Gdyni 
karty „Gdynia Rodzinna Plus”: 
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji 
zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miej-
skiej komunikacji zbiorowej – opinia pozytywna w głosowa-
niu: 6/0/0, 
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udo-
stępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom 
publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i 
zasad nieodpłatnego korzystania z nich – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Dyrektor BPP Marek Karzyński prezentował projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu 
ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Wę-
glowej. Radny J. Miotke wnioskował o uwzględnienie postu-
latów Wspólnoty Mieszkaniowej Węglowa 13 (rep. p. Wsze-
laki), dot. dołączenia sąsiedniej działki do nieruchomości 
zajmowanej przez wspólnotę. Zgodnie z Ŝyczeniem miesz-
kańców tego terenu działka nr 146 miałaby być zieleńcem i 
taki wniosek złoŜył w ich imieniu pan Miotke. Wniosek w 
głosowaniu z wynikiem 2/3/3 nie został przyjęty. Projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 
6/0/1. 
Następnie wysłuchano wyjaśnień i zaopiniowano pozytywnie 
projekty uchwał w sprawie: 
- sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XIII/247/11 
Rady Miasta Gdyni z dnia 26.10.2011 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon 
ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskie-
go: 6/0/0. 
- skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Dart DG 
Staszak Kiełpiński sp. j. na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Pogórze i ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga 
i Płk S. Dąbka: 6/0/0.,  
- skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Dart DG 
Staszak Kiełpiński sp. j. na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
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dzielnic Pogórze i ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga 
i Płk S. Dąbka: 6/0/0.,  
- skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Lidię 
Daszutę na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 
22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i 
ObłuŜe w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka: 
6/0/0.,  
Projekt uchwały złoŜony przez Grupę Radnych Platformy 
Obywatelskiej RMG prezentowała radna Mirosława Król. 
Proponowane zmiany w uchwale w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości 
stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich 
pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, wyni-
kają z obserwacji i postulatów mieszkańców. Wnioskodawcy 
proponują zmniejszenie czasu za „krótkie” parkowanie do 15 
min za 0,40 gr. Zdaniem radnych PO kierowcy zatrzymując 
się na krótki czas, a płacąc za 30 min (przyp.: 0,80 zł.), są 
traktowani niesprawiedliwie, często więc w ogóle nie płacą. 
Ponadto byłaby to zachęta do większej rotacji w strefie. 
Radny Bartosz Bartoszewicz zapytał o źródła informacji dot. 
ilości kierowców, którzy parkują na krótko i nie płaca za 
postój. Radna nie wiedziała, czy pomysłodawcy projektu 
dysponują udokumentowanymi danymi, ale zaznaczyła, Ŝe do 
niej docierały sygnały o takim postępowaniu kierowców. 
Wiceprezydent Marek Stępa sceptycznie odniósł się do uza-
sadnienia projektu uchwały wyraŜając opinie, Ŝe nieuczciwi 
kierowcy nie zmienia swoich zachowań dla 40 groszy. Po-
dziękował jednocześnie radnym z PO za zainteresowanie 
doskonaleniem działania strefy Płatnego parkowania.  
Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie w głoso-
waniu: 2/5/0. 
Ad 3. Kolejne posiedzenie: 11 czerwca 2013 r. Omawiano 
takŜe planowane spotkanie z zarządem Stoczni Krist – radna 
M. Król prosiła o przełoŜenie wizyty po 21 czerwca. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_________________________________________________ 
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej – 
22 maja: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Sprawozdanie z wykonania budŜetu MG za rok 2012 – 
część dochodowa. 
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i zakończenie 
obrad. 
Ad 1. Obradom przewodniczył dr Marcin Wołek.  
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, skarbnik MG przedsta-
wił informacje o dochodach MG w 2012 r., zaznaczając 
na wstępie, Ŝe ogólna sytuacja gospodarcza powoduje 
trend spadkowy w dochodach. Skuteczność wykonania 
przyjętego planu dochodów kształtująca się na poziomie 
96,45% nie jest satysfakcjonująca, jeŜeli w latach ubie-
głych wykonanie często przekraczało 100%. Dochody 
bieŜące stanowiły 86,4% dochodów ogółem, natomiast 
dochody majątkowe – 13,6% (optimum to 75% - 25% 
lub 80% - 20%). Spadkowy trend uzyskiwania docho-
dów z majątku komunalnego będzie miał istotny wpływ 
na inwestycje miejskie w świetle nowych przepisów dot. 
dyscypliny finansów publicznych. Po raz pierwszy 
dochody bieŜące zostały wykonane poniŜej planu, ale 
nie jest to zły wynik w obecnych realiach. Miasta nie ma 
wpływu na kształtowanie załoŜeń do planu dochodów z 
podatków – tę wielkość ustala Ministerstwo Finansów. 
Dla podatku od osób fizycznych I kwartał roku 2012 był 
bardzo niepomyślny. Nie ma zagroŜeń w realizacji po-

datków i opłat lokalnych, natomiast podatek od środków 
transportu związany był ze spowolnieniem gospodar-
czym. Dochody z innych tytułów stanowią niewielki 
udział ogólnych dochodów Miasta i wykonane zostały 
na poziomie ponad 100%. W sprawozdaniu wskazano 
wielkości udziału poszczególnych dochodów Miasta, w 
tym: 19,1% – subwencja ogólna, 7,9% - dotacje celowe 
z budŜetu państwa, 10,2% - środki z UE na dofinanso-
wanie realizacji projektów oraz dochody własne – 62,8% 
(razem: 1.140.886.022 zł.). Zmiany w budŜecie po stro-
nie dochodów występowały w momencie przyjmowania 
środków zewnętrznych (np. unijnych).  
W odpowiedzi na pytanie radnego p. Jerzego Miotke p. 
Skarbnik wyjaśnił, Ŝe w porównaniu do 2011 r. wpływy 
z „PIT” zmniejszają się a z „CIT” utrzymują się na 
podobnym poziomie. Natomiast dochody z gospodaro-
wania mieniem Skarbu Państwa nie stanowią dochodu 
gminy. Wpływy podatku od nieruchomości terenów 
przybrzeŜnych, które nie są wykorzystywane na działal-
ność statutową przedsiębiorstw (np. Zarządu Portu lub 
stoczni), zdaniem Miasta powinny zasilać jego dochody, 
ale port w Gdyni nie podziela takiego stanowiska i zło-
Ŝył protest. Rozstrzygnięcie na niekorzyść Miasta moŜe 
spowodować konieczność zwrotu podatku z odsetkami. 
Podatek od nieruchomości jest uzyskiwany na dobrym 
poziomie, bez zagroŜeń.  
Radny J. Miotke zapytał o egzekucje podatku z terenów 
uŜytkowanych bezumownie. Skarbnik wyjaśnił, Ŝe 
zgodnie z informacją Wydziału Polityki Gospodarczej i 
nieruchomości wszystkie tereny w Gdyni są zewiden-
cjonowane, a naleŜności pobierane jak z terenów obję-
tych umowami.  
Sprawozdanie z części dochodowej budŜetu MG za rok 
2012 zostało przyjęte w glosowaniu: 6/0/1. 
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 11 czerwca 
(opiniowanie spr. z wyk. budŜetu 2012). Wyjazd do 
Stoczni Krist – 25 czerwca godz. 16.15. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Komisja Sportu – 4 czerwca: 
 
Posiedzenie poświęcone było omówieniu realizacji bu-
dŜetu z r. 2012. 
 
Skarbnik MG, prof. Krzysztof Szałucki rozpoczął oma-
wianie realizacji budŜetu z 2012 r. od przedstawienia 
dokumentów, które opracowano zgodnie z ustawą o 
finansach publicznych do udzielenia absolutorium Prezy-
dentowi MG. Dokumenty te komisja winna zaopiniować 
w czterech głosowaniach. Następnie pan Skarbnik przed-
stawił syntetyczną informację na temat wyników po-
szczególnych części sprawozdania, w tym dochodów, 
przychodów, wydatków i rozchodów.  
Pan wiceprez. M.Stępa oraz p. Pani Teresa Horiszna, 
naczelnik Wydziału Inwestycji przedstawiła wykonanie 
budŜetu z zakresu miejskich inwestycji sportowych: 
- sala gimnastyczna w SP 6, 
- poprawa wentylacji w SP 18, 
- przygotowanie rozbudowy SP 37, 
- boisko przy I Liceum Akademickim na Witominie, 
Nie udało się wyłonić wykonawcy na oświetlenie placu 
zabaw w Środmieściu. 
R. Ireneusz Bekisz pytał o wymianę sztucznej murawy na 
GOSiRze i o zmianę dokumentacji remontowej boiska na 
Oksywiu, oraz o dach w SP 37. Miasto zamierza wnosić 
o skargę kasacyjną dotyczącą wyroku odnośnie dachu w 
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SP 37 – umowa została wykonana nieterminowo i w złej 
jakości. 
Po wysłuchaniu informacji i zamknięciu dyskusji Prze-
wodnicząca zawnioskowała o przyjęcie omówionych 
dokumentów w kolejnych głosowaniach: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2012 wraz z 
dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku (Uchwała Nr 056/p212/R/IV/13 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni za 2012 r.) w głosowaniu: 5/0/0,  
- sprawozdanie finansowe za rok 2012 - w głosowaniu: 
5/0/0, 
- opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta 
Gdyni za rok obrotowy od 01.01 2012 do 31.12.2012 
sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych 
jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni w głosowaniu: 
5/0/0, 
- informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni 
w głosowaniu: 5/0/0. 

_____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 4 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Omówienie projektu Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie transportu (RPS T) 
Województwa Pomorskiego. 

3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia oraz 
zakończenie obrad. 

 
Ad 1. Przewodniczący komisji dr Marcin Wołek powitał 
zebranych i stwierdził prawomocność obrad. 
Ad 2. W czasie obrad dyskutowano o zapisach Regional-
nego Programu Strategicznego dot. takŜe Miasta Gdyni, 
wprowadzając wnioski do projektu. 

Jakie inne uwagi, sugestie i propozycje można sformuło-

wać w stosunku do projektu Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie transportu? 

Podejmowanie działań zmierzających do zmiany katego-
rii Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni na drogę krajową, ze 
względu na fakt, Ŝe łączy ona granicę Państwa z syste-
mem transportu drogowego znaczenia europejskiego.  

Wnioski do projektu dokumentu przyjęto w głosowaniu: 
6/0/0. 
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 11 czerwca. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 5 czerwca: 

 
Porządek obrad: 

7. Otwarcie obrad. 

8. Przyjęcie porządku obrad. 

9. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wyko-
nania budŜetu za 2012 r. (część 2). 

10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komisji. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum Przewodnicząca Komisji Danuta 
Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek został przyjęty bez uwag. 
Ad 3. Skarbnik MG, prof. Krzysztof Szałucki rozpoczął 
omawianie realizacji budŜetu z 2012 r. od przedstawienia 
dokumentów, które opracowano zgodnie z ustawą o 
finansach publicznych do udzielenia absolutorium Prezy-
dentowi MG. Dokumenty te komisja winna zaopiniować 
w czterech głosowaniach. Następnie pan Skarbnik przed-
stawił syntetyczną informację na temat wyników po-
szczególnych części sprawozdania, w tym dochodów, 
przychodów, wydatków i rozchodów.  
Wiceprezydent Ewa Łowkiel rozwinęła wątek ochrony 
zdrowia, wyjaśniając jego  poszczególne elementy na 
prośbę radnego B. KrzyŜankowskiego. Programy profi-
laktyczne były  realizowane przez róŜne podmioty. 
Wszystkie programy zostały zrealizowane, natomiast 
niepełne wykonanie finansowe niektórych zadań wynika 
z niŜszej niŜ przewidywano frekwencji adresatów oraz 
innych przyczyn, np. niŜszych cen. Prof. K. Szałucki 
zwrócił uwagę na rzadko spotykane wśród innych gmin 
zaangaŜowanie miasta Gdyni w profilaktykę zdrowotną, 
a takŜe narzucenie ustawami zadań gminie, bez przeka-
zania na ich realizację odpowiednich środków (pomoc 
społeczna – piecza zastępcza).  
Wiceprezydent Marek Stępa omówił przedmiotowe 
sprawozdanie w zakresie transportu publicznego na 
terenie Gdyni i gmin ościennych, a takŜe realizację zadań 
związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną zabyt-
ków. Pani Teresa Horiszna, naczelnik Wydziału Inwesty-
cji przedstawiła wykonanie budŜetu z zakresu inwestycji 
miejskich, w tym na budowę ulic, remonty, wydatki 
komunalne, z zakresu ochrony środowiska, oświetlenia 
ulic i inwestycji edukacyjnych oraz kulturalnych.               
Po wysłuchaniu informacji i zamknięciu dyskusji Prze-
wodnicząca zawnioskowała o przyjęcie omówionych 
dokumentów w kolejnych głosowaniach: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2012 wraz z 
dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku (Uchwała Nr 056/p212/R/IV/13 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni za 2012 r.) w głosowaniu: 5/0/1,  
- sprawozdanie finansowe za rok 2012 - w głosowaniu: 
5/0/1, 
- opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta 
Gdyni za rok obrotowy od 01.01 2012 do 31.12.2012 
sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych 
jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni w głosowaniu: 
5/0/1, 
- informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni 
w głosowaniu: 5/0/1. 
Ad 8. Kolejne posiedzenie odbędzie się w przyjętym 
stałym terminie (środa, 19.06). 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 11 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

4. Rozpoczęcie obrad. 
5. Sprawozdanie z wykonania budŜetu MG za rok 

2012 – część wydatkowa oraz zaopiniowanie 
dokumentów przedabsolutoryjnych. 
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6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia oraz 
zakończenie obrad. 

Ad 1. Przewodniczący komisji dr Marcin Wołek powitał 
zebranych i stwierdził prawomocność obrad. 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni 
przybliŜył członkom komisji procedurę uchwalania abso-
lutorium dla Prezydenta MG, która wymaga zapoznania 
się z szeregiem dokumentów. Następnie wysłuchano 
sprawozdania z wykonania budŜetu MG za 2012 r. w 
części wydatkowej. Wyjaśnienia składali równieŜ p. 
Wiceprezydent Marek Stępa oraz pani naczelnik Wydz. 
Inwestycji Teresa Horiszna, przekazując informacje dot. 
wykonanych inwestycji. 
Po wysłuchaniu wszystkich wyjaśnień i informacji człon-
kowie komisji zaopiniowali pozytywnie przedstawione 
dokumenty w kolejnych głosowaniach: 
- sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2012 wraz z 
dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku (Uchwała Nr 056/p212/R/IV/13 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni za 2012 r.) w głosowaniu: 4/0/0,  
- sprawozdanie finansowe za rok 2012 - w głosowaniu: 
4/0/0, 
- opinię z badania sprawozdania finansowego Miasta 
Gdyni za rok obrotowy od 01.01 2012 do 31.12.2012 
sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych 
jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni w głosowaniu: 
4/0/0,, 
- informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni 
w głosowaniu: 4/0/0. 
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 25 czerwca. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-04-02: 
 
10177/13/VI/P - organizacji gali wręczenia Nagrody 

im. Macieja PłaŜyńskiego 
10178/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego i egzekucyjnego 
10179/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 

9811/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 26 lutego 2013 roku o skierowaniu 
na drogę postępowania sądowego 

10180/13/VI/M - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Działki Le-
śne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryj-
skiej i K. Górskiego 

10181/13/VI/R - zawarcia aneksu nr POIS.08.03.00-
00-004/10-01 do umowy nr POIS.08.03.00-
00-004/10-00 z dnia 25.05.2011 r. o dofi-
nansowanie projektu pn.: „WdroŜenie Zin-
tegrowanego Systemu Zarządzania Ru-
chem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopo-
cie” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

10182/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na opracowania pro-
jektów oraz treści materiałów informacyj-

nych na potrzeby nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi w Gdyni 

10183/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na usługę zaprojek-
towania i wykonania strony internetowej na 
potrzeby kampanii edukacyjno-
informacyjną związanej z nowym syste-
mem gospodarki odpadami komunalnymi 
w Gdyni 

10184/13/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Redłowo przed-
sięwzięć inwestycyjno – remontowych na 
lata 2011 – 2014 

10185/13/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych 
wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w placówkach opiekuńczo – wy-
chowawczych zlokalizowanych na terenie 
miasta Gdyni 

10186/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi 
udostępnienia systemu „vEdukacja Nabór” 
w celu przeprowadzenia rekrutacji elektro-
nicznej do szkół ponadgimnazjalnych w 
Gdyni 

10187/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni uczniów ze szkoły Gustav – Heine-
mann - Schule w Hofgeismar (Niemcy) w 
ramach wymiany międzyszkolnej z Zespo-
łem Szkół Ogólnokształcących nr 1 

10188/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów III Międzyszkolnego Konkursu 
Origami „Papierowy zawrót głowy”, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół nr 13 w 
Gdyni 

10189/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród na 
konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go organizowanego przez Zespół Szkół nr 
13 w Gdyni 

10190/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Bosmańskiej przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

10191/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Kępa Oksyw-
ska A1 

10192/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Kępa Oksyw-
ska A3 

10193/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Miegonia 
"10A" 

10194/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
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nego, połoŜonej w Gdyni ul. Miegonia 
"10B" 

10195/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Miegonia 
"10C" 

10196/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Miegonia 
"10D" 

10197/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. Miegonia 
"10E" 

10198/13/VI/M - przyjęcia treści aneksu do umowy 
nr 13/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości 
będącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność „Przychodni 
Orłowo” Spółka z o.o. przy ul. Wrocławskiej 
54 w Gdyni 

10199/13/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Rutowej 11 

10200/13/VI/M - wykonania remontu lokalu miesz-
kalnego przy ul. Zamenhofa 4 w Gdyni 

10201/13/VI/M - wykonania prac remontowych w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. śe-
glarzy 7 w Gdyni 

10202/13/VI/M - wymiany okna w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni 

10203/13/VI/M - modernizacji instalacji elektrycznej 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Opata Hackiego 31 w Gdyni 

10204/13/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Zamenhofa 13 w Gdyni 

10205/13/VI/M - uszczelnienia przewodów komino-
wych w gminnych lokalach mieszkalnych 
przy ul. Wojewody Wachowiaka 1-9 w 
Gdyni 

10206/13/VI/M - uszczelnienia przewodów komino-
wych w gminnych lokalach mieszkalnych 
przy ul. Legionów 82-88 w Gdyni 

10207/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10208/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10209/13/VI/P - organizacji VII Gdyńskich Targów 
Aktywnej Rehabilitacji 

10210/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku 

10211/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na roboty dodatkowe w 
związku z realizacją inwestycji pn. „Budo-
wa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Klifu Nad-
morskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni 
Orłowo” 

10212/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do prawa własności nieru-

chomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Ślą-
skiej, stanowiącej własność osoby prawnej 

10213/13/VI/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta 
Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzyna-
rodowym w trakcie Kieler Woche 2013 

10214/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
9992/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 12.03.2013 

10215/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania: powołanie zespołu monitorujące-
go dzielnice Gdyni: Leszczynki, Chylonia 
pod kątem dostępności dla osób niepełno-
sprawnych 

10216/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania: wsparcie opiekunów zaleŜnych 
osób niepełnosprawnych 

10217/13/VI/P - zmiany treści zarządzenia w spra-
wie kosztów działalności pełnomocników 
Prezydenta miasta Gdyni 

10218/13/VI/M - przyjęcia treści aneksu do umowy 
nr 10/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości 
będącej własnością Gminy Miasta Gdynia 
przeznaczonej na działalność „SANUS” 
Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska 
„ObłuŜe Leśne” przy ul. Unruga 84 w Gdyni 

10219/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

10220/13/VI/P - dofinansowania wydania tomu 
wierszy kapitana Henryka Wojtkowiaka 

10221/13/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Hutniczej (...) 

10222/13/VI/M - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie na własność Gminy Miasta Gdyni 
przyłącza sieci wodociągowej, elektrycznej 
i kanalizacji sanitarnej 

10223/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni i połoŜonej przy ul. Siemi-
radzkiego 1 A przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego 

10224/13/VI/O - zakupu nagród dla zwycięzców 
oraz organizacji ósmej edycji Międzyszkol-
nego Konkursu Wiedzy o Gdyni pod ha-
słem „Gdynia – miasto, które mnie urzekło” 
organizowanego przez Zespół Szkół nr 10 
w Gdyni 

10225/13/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Spor-
towych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 
kosztów związanych z organizacją Gdyń-
skiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych 

10226/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród i 
organizacji VII Przeglądu Teatrzyków 
Dziecięcych klas młodszych, którego orga-
nizatorem jest Zespół Szkół nr 10 w Gdyni 

10227/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla uczestników VIII Otwar-
tego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, 
którego współorganizatorem jest Zespół 
Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni 
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10228/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
druŜyny piłki ręcznej dziewcząt z Zespołu 
Szkół nr 9 w Gdyni na międzynarodowy 
turniej w miejscowości Lubecke 

10229/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę przesadzenia, wymiany oraz pie-
lęgnacji drzew, sprawowania nadzoru au-
torskiego dla inwestycji Budowa małej in-
frastruktury na terenie Rezerwatu Kępa 
Redłowska, usługę nasadzenia słoneczni-
ków oraz na dostawę nasion słonecznika 

10230/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosier-
dzia Św. Wincentego a’Paulo, w sprawie 
skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Po-
mocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. 
Św. Jacka 14 

10231/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup środków 
czystości 

10232/13/VI/S - akceptacji aneksu do umowy na 
rozszerzenie w systemie informatycznym 
„Wirtualny Doradca” bazy wiedzy „Wirtual-
nego Urzędnika” 

10233/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 
10153/13/VI/U z 26 marca 2013 r. w spra-
wie udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na opracowanie zamiennego 
projektu wykonawczego branŜy teletech-
nicznej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudo-
wa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od 
schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do 
skrzyŜowania z ulicą Zwinisławy” 

10234/13/VI/U - zakwalifikowania wniosków o do-
puszczenie do udziału w konkursie i zapro-
szenia do składania prac konkursowych na 
wykonanie pomnika i dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla zadania pn: „Bu-
dowa pomnika „Gdynian Wysiedlonych” 
wraz z zagospodarowaniem terenu 

10235/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/137/MB/11-
W/2013 na pełnienie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa 
Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zaku-
pem niezbędnego wyposaŜenia” i „Przebu-
dowa odcinka ul. Bp. Dominika – dojazd do 
Szkoły Muzycznej” 

10236/13/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia 
działających na terenie miasta Gdyni 

10237/13/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych 
wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych prowadzonych przez or-
ganizacje pozarządowe 

10238/13/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w domu dla matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy w 
Gdyni 

10239/13/VI/R - przyznania dotacji dla fundacji 
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 
Viva – podmiotu prowadzącego działalność 
poŜytku publicznego na powierzenie zada-
nia z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 

10240/13/VI/R - współorganizacji akcji pn: „Dzień 
Ziemi – drzewko za makulaturę” oraz zle-

cenia w trybie zamówienia publicznego do 
kwoty 14.000 EUR na opracowanie i za-
mieszczenie cyklu publikacji oraz wkładki 
redakcyjnej w gazecie „Polska Dziennik 
Bałtycki” 

10241/13/VI/O - zawarcia umów w formie zlecenia 
na świadczenie usług edukacyjnych w ra-
mach projektu systemowego indywiduali-
zacji procesu nauczania uczniów klas I-III 
pod nazwą „Odkryj moje moŜliwości” 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

10242/13/VI/M - udzielenia upowaŜnienia do wyda-
wania zaświadczeń w zakresie zadań wy-
konywanych przez Powiatowy Urząd Pracy 

 
2013-04-03: 

 
10243/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Regionalnego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdań-
sku 

 
2013-04-05: 

 
10244/13/VI/O - upowaŜnienia Pani Ewy Łowkiel – 

Wiceprezydent Miasta Gdyni do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni w sprawach 
związanych w realizacją projektu „Kwalifi-
kacje zawodowe gwarancją kariery” 

 
2013-04-08: 

 
10245/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo 
Sp. z o.o. 

 
2013-04-09: 

 
10246/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 

14.000 EUR na „Wykonanie usługi sporzą-
dzenia dwóch aneksów do operatów sza-
cunkowych dotyczących aktualizacji opłaty 
rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieru-
chomościach” oraz w sprawie zatwierdze-
nia wzoru umowy 

10247/13/VI/P - zawarcia umowy licencyjnej 
10248/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego i egzekucyjnego 
10249/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego i egzekucyjnego 
10250/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego i egzekucyjnego 
10251/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-

lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

10252/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
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katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

10253/13/VI/O - skierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

10254/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Gim-
nazjum Saint Géneviẻve w Bolbec oraz z 
Liceum Leonard de Vinci w Calais we 
Francji, w ramach współpracy międzysz-
kolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 

10255/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkur-
sie Matematycznym dla klas II szkoły pod-
stawowej organizowanym przez Zespół 
Szkół nr 7 w Gdyni 

10256/13/VI/O - dofinansowania organizacji XI 
Gdyńskiego Festiwalu Zespołów Cheerle-
aders, którego organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa nr 10 w Gdyni 

10257/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w IV Ogólnopolskim Kon-
kursie Literacko - Plastycznym „Mój świat – 
świat w oczach dziecka” dla uczniów prze-
bywających w szpitalach na terenie całej 
Polski, którego organizatorem jest Zespół 
Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni 

10258/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów V Międzyszkolnego Festiwalu 
Gwiazd Muzyki pop 2013 „You Can Sing!”, 
którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 
11 w Gdyni 

10259/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Miejskiego Konkursu Poezji i 
Prozy Kaszubskiej „Rodno Mòwa”, których 
organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 
6 w Gdyni 

10260/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
szatni i lodowiska dla Hokejowego Klubu 
Sportowego ,,Niedźwiadki’’ w MłodzieŜo-
wym Domu Kultury w Gdyni 

10261/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
czterech sal lekcyjnych oraz sali gimna-
stycznej wraz z szatniami i łazienkami dla 
uczestników Harcerskiego Festiwalu Fil-
mowego w Gdyni, w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 2 w Gdyni 

10262/13/VI/M - ustalenia trybu przeprowadzania 
przetargów ustnych nieograniczonych i 
ograniczonych na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni 

10263/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Miedzianej / ul. Złota 
82 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10264/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Św. Mikołaja przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

10265/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
62/10 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10266/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-

nia, połoŜonej przy Al. Marsz. Piłsudskiego 
50 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10267/13/VI/M - otwarcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienia publicznego, poniŜej kwoty 
200.000 EUR, na wynajem systemu multi-
medialnego 

10268/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy miasta 
w dodatku do ogólnopolskiego wydania 
Gazety Wyborczej 

10269/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie mapy wraz z 
zakupem licencji na potrzeby wydawnictwa 
promującego atrakcje turystyczne Gdyni 

10270/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie fotografii pano-
ramicznych Gdyni 

10271/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na dostawę oraz montaŜ multimedialnej 
ławki 

10272/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego w związku z realizacją inwestycji 
pn. „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dem-
bińskiego w Gdyni” 

10273/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów do archiwizacji dokumentów dla po-
trzeb Archiwum UMG w 2013r. 

10274/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
7313/12/VI/S w sprawie wyraŜenia zgody 
na podpisanie umów na usługę komplek-
sową obejmującą zakup i dystrybucję 
energii elektrycznej dla budynku UMG oraz 
lokali podległych 

10275/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup aktualizacji programu do koszto-
rysowania Norma Pro 

10276/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

10277/13/VI/O - dofinansowania XIV Turnieju Piłki 
NoŜnej Olimpiad Specjalnych, którego or-
ganizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy nr 1 w Gdyni 

10278/13/VI/P - dofinansowania wydania albumu 
prezentującego dorobek artystyczny Woj-
ciecha Kostiuka 

10279/13/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Działki Leśne „Sławni mieszkańcy, ciekawe 
budowle –Działki Leśne” w ramach kon-
kursu „Kultura w dzielnicy” 

10280/13/VI/P - udzielenia zgody na pokrycie kosz-
tów uczestnictwa w spotkaniu w Brukseli 

10281/13/VI/R - zmiany umowy o powierzenie za-
dania prowadzenia schroniska dla bez-
domnych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni 

10282/13/VI/M - wykonania remontu lokalu miesz-
kalnego przy ul. Młyńskiej 17w Gdyni 

10283/13/VI/M - warunków technicznych oraz wy-
konania dokumentacji technicznej na przy-
łączenie do miejskiej sieci kanalizacji sani-
tarnej gminnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Sanockiej 8 w Gdyni 

10284/13/VI/M - ustanowienia odpłatnej słuŜebności 
przesyłu na rzecz OPEC Sp. z o.o. w kom-
pleksie sportowo - rekreacyjnym „U-7” przy 
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ul. Świętojańskiej 133/ Partyzantów 39 w 
Gdyni, stanowiącym własność Gminy Mia-
sta Gdyni 

10285/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
5361/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 14 lutego 2012 w sprawie uŜyczenia 
pomieszczenia usytuowanego w baraku 
przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni, stano-
wiącym własność Gminy Miasta Gdyni 

10286/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności przesyłu na nieruchomości 
gminnej połoŜonej w Gdyni przy ul. Pomia-
nowskiego na rzecz Pomorskiej Spółki Ga-
zownictwa Sp. z o.o. 

10287/13/VI/M - akceptacji wyników części niejaw-
nej przetargu pisemnego nieograniczonego 
na oddanie w dzierŜawę na okres 10 lat, 
nieruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Grottge-
ra w Gdyni 

10288/13/VI/M - dokonania opłaty rocznej składki 
członkowskiej Miasta Gdyni na rzecz Sto-
warzyszenia Turystyczne Kaszuby 

10289/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 145 
sztuk albumów dla potrzeb USC w 2013r. 

10290/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji i rozpoczęcie postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 200.000 EUR na dostawę umun-
durowania dla funkcjonariuszy StraŜy Miej-
skiej w Gdyni w 2013r. 

10291/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
wykonanie druków deklaracji dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 r. 

10292/13/VI/P - wykonania ulotek i plakatów z za-
kresu bezpieczeństwa 

10293/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę środków czystości dla 
UMG do 200.000 EUR w 2013r 

10294/13/VI/M - zmiany treści umowy nr 
KB/137/MG/3/W/2012 z dnia 24.02.2012r. 
dotyczącej realizacji zadania publicznego 
pod nazwą: „Gdyński Inkubator Przedsię-
biorczości” 

10295/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie materiałów re-
klamowych 

10296/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Al. Zwycięstwa 16 

10297/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
9345/2013/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie: przy-
znania dotacji podmiotom prowadzącym 
działalność poŜytku publicznego w otwar-
tym konkursie ofert na wspieranie realizacji 
zadań z zakresu kultury w 2013 roku 

10298/13/VI/P - zakupu licencji na wykorzystanie 
zdjęć 

10299/13/VI/P - realizacji kwietniowego programu 
telewizyjnego pod tytułem „Świat nie jest 
taki zły” 

10300/13/VI/P - organizacji XII Przeglądu Twórczo-
ści Teatralnej Dzieci i MłodzieŜy Szkół 
Specjalnych „My zaczarowani Teatrem” 

10301/13/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenu-
meraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2013 r. 

10302/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji 
pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu 
przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mo-
la i mostka nad rzeką Kaczą” 

10303/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej wykonania inwestycji pn. „Bu-
dowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Klifu Nad-
morskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni 
Orłowo” 

10304/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/1444/UI/260/W/2012 z dnia 
18.12.2012r. 

10305/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5.000.000 EUR na wykonanie zada-
nia p.n: „Zagospodarowanie fragmentu te-
renu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejo-
nie mola i mostka nad rzeką Kaczą” 

10306/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości od 
5.000.000 EUR na wykonanie robót bu-
dowlanych pn: „Regulacja Potoku Źródło 
Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do 
przepustu pod torami PKP wraz z budową 
suchego zbiornika retencyjnego Karwiny” 
oraz „Budowa urządzeń podczyszczają-
cych na kanale deszczowym w ulicy 
Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku 
Źródło Marii” realizowanych w ramach Pro-
jektu: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – bu-
dowa i modernizacji systemu odprowadza-
nia wód opadowych w Gdyni 

10307/13/VI/U - akceptacji zmiany treści zarządze-
nia nr 9982/13/VI/U z dnia 12.03.2013 r. w 
sprawie zatwierdzenia wyniku postępowa-
nia na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Rozbudowa ulicy Morskiej w 
Gdyni na odcinku od skrzyŜowania z ulicą 
Chylońską II do skrzyŜowania z ulicą 
Kcyńską” 

10308/13/VI/M - umorzenia zadłuŜenie z tytułu 
kosztów centralnego ogrzewania pomiesz-
czeń uŜytkowych stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gdyni połoŜonych przy ul. 
Opata Hackiego 17 

10309/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Dickmana przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

10310/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Kępa Oksywska prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

10311/13/VI/O - dofinansowania druku ksiąŜki au-
torstwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 
w Gdyni pt. ”W 80 dni dookoła Europy” 

10312/13/VI/U - zawarcia umów dotyczących dotacji 
udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na 



11 
 

prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru, znajdujących się na tere-
nie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 

10313/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2013 

10314/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego UM Gdyni na 2013 rok 

10315/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami na 2013 rok 

10316/13/VI/P - współorganizacji konferencji 
10317/13/VI/P - opracowania wkładki informacyjnej 

dotyczącej NORDY 
10318/13/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 

pięcioletniego przeglądu elektrycznego bu-
dynku UMG 

10319/13/VI/R - druku zaproszeń upamiętniających 
obchody 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 

10320/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk materiałów eduka-
cyjno-informacyjnych 

10321/13/VI/R - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2013 roku 

10322/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego o wsparcie lub 
powierzenie zadań z zakresu kształtowania 
przyjaznej przestrzeni publicznej w 2013 
roku 

10323/13/VI/P - opracowania i druku zaproszeń 
10324/13/VI/M - upowaŜnienia dyrektora ZDiZ w 

Gdyni – jednostki budŜetowej Gminy Mia-
sta Gdyni do dokonania zapłaty odszko-
dowań wynikających z decyzji wydanych 
przez wojewodę pomorskiego 

10325/13/VI/O - udzielenia upowaŜnienia Przed-
szkola Nr 8 w Gdyni reprezentowanym 
przez dyrektora Violettę Ilnicką do prze-
prowadzenia w imieniu gminy i na jej rzecz 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograni-
czonego na roboty budowlane: „Przebu-
dowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze 
zmianą sposobu ich uŜytkowania na po-
trzeby sali przedszkolnej w budynku 
przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” 

10326/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-
W/2013 na robotę budowlaną: „Przebudo-
wa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni 
wraz z zakupem niezbędnego wyposaŜe-
nia i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Domini-
ka – dojazd do Szkoły Muzycznej” 

10327/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/137/MB/11-
W/2013 na pełnienie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa 
Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zaku-
pem niezbędnego wyposaŜenia i „Przebu-
dowa odcinka ul. Bp. Dominika – dojazd do 
Szkoły Muzycznej” 

 

2013-04-11: 
 
10328/13/VI/P - organizacji poczęstunku 
 

2013-04-16: 
 
10329/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na 

rok 2013 
10330/13/VI/K - zmiany zarządzenie Prezydenta 

Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 

10331/13/VI/K - zmiany zarządzenie Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok 

10332/13/VI/P - organizacji gali 14. edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” 

10333/13/VI/P - zmieniające Umowę Nr 
KB/1358/PON/14/W/2012 zawartą dnia 31 
grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a ADAPA Fundacją na rzecz Osób z 
Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju 

10334/13/VI/M - umorzenia zaległości wynikających 
z zakończenia postępowań sądowych i eg-
zekucyjnych 

10335/13/VI/U - uregulowania naleŜności wynikają-
cej z umowy KB/618/UI/230-W/2007 z dnia 
04.09.2007r. 

10336/13/VI/R - ogłoszenia konkursu „Bezpieczna 
dzielnica”. 

10337/13/VI/R - ogłoszenia konkursu „Gdynia po 
godzinach” 

10338/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej 
polegającego na prowadzeniu schroniska 
dla bezdomnych osób i rodzin na terenie 
Gdyni 

10339/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy w sprawie określenia warun-
ków i wysokości dofinansowania kosztów 
utworzenia i działalności warsztatu terapii 
zajęciowej 

10340/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej ze Stowarzysze-
niem Osób z wadą Słuchu „Cisza” z sie-
dzibą w Gdyni, w sprawie określenia wa-
runków i wysokości dofinansowania kosz-
tów utworzenia i działalności warsztatu te-
rapii zajęciowej 

10341/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej z Polskim Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie 
finansowania kosztów działalności warsz-
tatu terapii zajęciowej 

10342/13/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej z Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej 

10343/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
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ul. Platynowej 8 A w Gdyni przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

10344/13/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Bpa Pelczara i ul. Ja-
gienki 

10345/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Dembińskiego przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

10346/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Miedzianej / ul. Złota 
76 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10347/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Miedzianej / ul. Złota 
80 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10348/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Świętojańskiej 104A 
(wjazd od ul. Traugutta) przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

10349/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10350/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści - przy ul. Kartuskiej 45-59/Helskiej 22-
28 

10351/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści - przy ul. Starogardzkiej 
8,10,12/Wejherowskiej 49,51 

10352/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści - przy ul. Chylońskiej 199,201/Kcyńskiej 
4 

10353/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści - przy ul. Helskiej 9,11 

10354/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści - przy ul. Chylońskiej 199,201/Kcyńskiej 
4 

10355/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści - przy ul. Raduńskiej 25,25A 

10356/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści - przy ul. Augustyna Kordeckiego 
6,8,10 

10357/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści - przy ul. Augustyna Kordeckiego 
6,8,10 

10358/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści - przy ul. Owsianej 7,9,15 

10359/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści - przy ul. Owsianej 7,9,15 

10360/13/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Hutniczej i Puckiej – 
Gdyńska Spółdzielnia Ogrodniczo-
Pszczelarska 

10361/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wprowadzenie dodat-
kowych treści na planach tyflograficznych 
będących elementem tablic tematycznych 
Systemu Identyfikacji Miejskiej Śródmie-
ścia Gdyni 

10362/13/VI/M - skierowania na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego 

10363/13/VI/M - przyjęcia treści umowy z firmą 
Promare Sp. z o.o. - organizatorem XIV 
Spotkania Biznesu Morskiego WybrzeŜa 
Gdańskiego „Wspólna Kaczka 2013” w 
dniu 11 października 2013 roku w ramach 
XIII Międzynarodowego Forum Gospo-
darczego w Gdyni 

10364/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści przy ul. Janowska 3 

10365/13/VI/P - zamówienia materiału filmowego na 
stronę www.gdynia.pl. 

10366/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013r. 

10367/13/VI/U - uiszczenia wpisu sądowego w 
postępowaniu egzekucyjnym z wniosku 
Przedsiębiorstwa SAN-WENT przeciwko 
Gmina Miasta Gdyni 

10368/13/VI/P - druku uzupełnionej i rozszerzonej 
wersji przewodnika po Gdyni zawierające-
go informacje o dostępności tras i obiektów 
dla osób z niepełnosprawnością 

10369/13/VI/M - wykonania remontu lokalu miesz-
kalnego przy ul. Pomorskiej 61 w Gdyni 

10370/13/VI/M - wykonania remontów mieszkań w 
Gdyni przy ul. Opata Hackiego 25, Opata 
Hackiego 29 i Zamenhofa 10 

10371/13/VI/M - wykonania projektu budowlanego 
wraz z opinią kominiarską na wymianę in-
stalacji gazowej w gminnym lokalu miesz-
kalnym przy ul. Chylońskiej 133 

10372/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w 
Gdyni 

10373/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Rolniczej 10A w 
Gdyni 

10374/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
9946/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 12 marca 2013 roku w sprawie usta-
nowienia dozoru nieruchomości przy ul. 
Wojewody Wachowiaka 6 w Gdyni 
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10375/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego wymiany insta-
lacji gazowej w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Chylońskiej 133 w Gdyni 

10376/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Starowiejskiej 25-25A w Gdyni 

10377/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwał 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Gen. Maczka 3-5 w Gdyni 

10378/13/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem 7-osobowej grupy 
uczniów wraz z opiekunem z Gimnazjum 
nr 4 w Gdyni na Eurofestiwal do Berlina 

10379/13/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem 14-osobowej grupy 
uczniów i 2 opiekunów z Gimnazjum nr 4 
oraz 7 osobowej grupy uczniów wraz z 
opiekunem z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Gdyni na Światowe Finały 
Konkursu „Odyseja Umysłu” w East Lan-
sing w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

10380/13/VI/O - przekazania środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni 
na dofinansowanie wyjazdu laureatki 
gdyńskiej edycji Samorządowego Konkur-
su Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” na 
eliminacje do Warszawy oraz dofinanso-
wanie wyjazdu i pobytu gdyńskich laure-
atów na ogólnopolski finał konkursu w Rze-
szowie 

10381/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego do Pierwszego 
Społecznego Gimnazjum w Gdyni 

10382/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu nie dostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

10383/13/VI/R - zawierania umów i aneksów po-
między Państwowym Funduszem Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą 
Miasta Gdyni dotyczącej realizacji pilota-
Ŝowego programu „Aktywny samorząd” 

10384/13/VI/S - skierowania wniosku o likwidację 
fundacji 

10385/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup licencji systemu SIDAS EZD 

10386/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na integrację systemu SIDAS EZD z plat-
formą e-Urzędu 

10387/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

10388/13/VI/P - zamówienia materiału filmowego na 
stronę www.gdynia.pl. 

10389/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Władysława IV 7-15 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10390/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji ograniczo-
nego przetargu ustnego na najem po-
mieszczenia uŜytkowego stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonego 
w budynku przy ul. Świętojańskiej 49 

10391/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanej garaŜami przeznaczonej do 
oddania w uŜytkowanie wieczyste w dro-
dze bezprzetargowej przy ul. Partyzantów 
w Gdyni 

10392/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na opracowanie i publikację 
dodatku prasowego promującego miasto 

10393/13/VI/R - podpisania umowy na udzielenia 
dotacji celowej Centrum Nauki EXPERY-
MENT w Gdyni w celu zakupu systemu 
operacyjnego wraz z licencjami do serwera 
księgowości 

10394/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wspieranie 
realizacji zadania „sportowe szkolenie 
dzieci i młodzieŜy z terenu Gdyni oraz or-
ganizacja w Gdyni imprez sportowych w 
2013 roku” 

10395/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 200 
sztuk albumów dla potrzeb USC w 2013r. 

10396/13/VI/S - zmiany umowy nr 
KB/1394/SMO/90/W/2012 zawartej w dniu 
12.12.2012 roku 

10397/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i 
zabezpieczających przy wierzbie rosnącej 
przy ul. Wielkopolskiej, wykonanie cięć sa-
nitarnych i technicznych oraz wycinki 
drzew na terenie Parku Kolibki 

10398/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 200.000 EUR na 
dostawę mebli biurowych dla UMG, w tym 
projekt i montaŜ oraz zabudowa na stałe w 
miejscu przeznaczenia w 2013 r 

10399/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

10400/13/VI/R - ustalenia wysokości czynszu najmu 
gruntu leśnego stanowiącego działkę nr 
196/1 km 5 L 

10401/13/VI/M - określenia warunków sprzedaŜy 
bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomo-
ści połoŜonej w Gdyni, przy ul. Marii Curie-
Skłodowskiej 

10402/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoław-
czej czynszu najmu i warunków najmu nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy 
Gdynia, połoŜonych w Gdyni w Zespole 
Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta 
Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do 
najmu w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

10403/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Orłowskiej 25A / Króla Jana III 
10A, przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

10404/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Lotników prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

10405/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
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połoŜonej przy ul. Bosmańskej/Algierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10406/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności przesyłu na nieruchomości 
gminnej połoŜonej w Gdyni przy ul. Wicz-
lińskiej na rzecz ENERGA – Operator S.A. 

10407/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń 
15 szt. krzewów 

10408/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 200 000 
EUR na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn: „Budowa ulicy Sterników w Gdyni” 

10409/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania: „Budowa dróg gmin-
nych wraz z infrastrukturą techniczną w re-
jonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni” 

10410/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej oraz mate-
riałów do wniosku o wydanie decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pn: „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku 
od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z 
budową ścieŜki rowerowej oraz budową i 
przebudową infrastruktury technicznej dro-
gi” 

10411/13/VI/U - podpisania porozumienia do umo-
wy nr KB/1188/UI/213/W/2012 z 
15.10.2012 r 

10412/13/VI/U - akceptacji zmiany treści zarządze-
nia nr 10157/13/VI/U w sprawie zatwier-
dzenia wyniku postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na usługę nadzoru inwestor-
skiego nad realizację i w okresie gwarancji 
wykonania robót budowlanych pn: „Rozbu-
dowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od 
skrzyŜowania z ul. Chylońską II do skrzy-
Ŝowania z ul. Kcyńską 

10413/13/VI/O - zmian w zarządzeniu nr 
10241/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni 

10414/13/VI/O - zwrotu kosztów przejazdu środkami 
komunikacji publicznej ucznia mieszkańca 
Gdyni do Gimnazjum nr 3 w Gdyni 

10415/13/VI/M - akceptacji wyników części niejaw-
nej przetargu na oddanie w dzierŜawę na 
czas oznaczony od dnia 1 czerwca do 28 
września w latach 2013, 2014, 2015 nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy Al. Jana Paw-
ła II w Gdyni 

10416/13/VI/M - pokrycia z budŜetu miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Chabrowej 

10417/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
10132/13/VI/M na udzielenie zamówienia 
na opracowanie projektów graficznych ma-
teriałów promujących Gdynię 

10418/13/VI/K - ulokowania wolnych środków bu-
dŜetowych w kwocie 30.000.000,00 zł na 
rachunku lokaty terminowej 

 

2013-04-19: 
 
10419/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 

000 EUR na "Wykonanie 15 parasoli o 
wymiarach 3mx3m na potrzeby Gminy Mia-
sta Gdyni" oraz w sprawie zatwierdzenia 
wzoru umowy 

10420/13/VI/O - zawarcia umowy w formie zlecenia 
na sporządzenie koncepcji procedur kon-
kursowych na stanowisko dyrektora szko-
ły/placówki oświatowej 

10421/13/VI/O - upowaŜnienia do reprezentowania 
Gminy Miasta Gdyni w sprawach związa-
nych z realizacją projektu systemowego 
pn.: "Pomorskie - dobry kurs na edukację. 
Szkolnictwo zawodowe w regionie a wy-
zwania rynku pracy." 

 
2013-04-23: 

 
10422/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-

nicy Witomino-Radiostacja festynu rodzin-
nego w dniu 8 czerwca 2013 r. 

10423/13/VI/P - organizacji koncertów Zespołu 
Pieśni i Tańca „Gdynia” oraz Chóru Mę-
skiego „Dzwon Kaszubski” w okresie od 
maja do listopada 2013 r. 

10424/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10425/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10426/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10427/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10428/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10429/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10430/13/VI/S - powołania Zespołu ds. Koordyno-
wania działań w zakresie rozbudowy infra-
struktury rejonu miasta, obejmującego tzw. 
tereny „Dalmoru”, stoczni „Nauta” oraz by-
łego WTC 

10431/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
8854/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 05.12.2012 r. oraz zarządzenia nr 
9514/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 29.01.2013 r. 

10432/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup licencji do zdalnego zarządzania 
serwerami, licencji do inwentaryzacji opro-
gramowania i sprzętu oraz zakup dysków 

10433/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego o wartości przekraczają-
cej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: 
"Rozbudowa, przebudowa i adaptacja 
Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzy-
towego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. 
Polska 1 w Gdyni 

10434/13/VI/M - określenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowej połoŜonej przy ul. Morskiej i ul. 
Komandorskiej 

10435/13/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
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uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Hutniczej 24 – ANIMEX 
S.A. 

10436/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w magazynie Forum Pomorskie 

10437/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie projektów ma-
teriałów reklamowych 

10438/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie kubków z oko-
licznościowym nadrukiem 

10439/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na druk materiałów promują-
cych miasto 

10440/13/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni w logotypie Gdyńskiego Klu-
bu Motorowego „Kamionka” 

10441/13/VI/M - udzielenia zamówień do kwoty 
14.000 EUR, w związku z organizacją kon-
ferencji otwierającej sezon turystyczny 
2013 

10442/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni na opłatę notarialną 

10443/13/VI/P - zmiany umowy nr 05/D/JB/13 za-
wartej w dniu 11.01.2013 roku pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Yacht Klubem Pol-
skim Gdynia na realizację zadania publicz-
nego: „Organizacja regat Ŝeglarskich – Pu-
char YKP Gdynia dla klasy Optimist” 

10444/13/VI/P - wykonania okolicznościowych pa-
miątek na potrzeby uroczystości wręczenia 
sztandaru 43 Bazie Lotnictwa Morskiego 

10445/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie materiałów promocyjnych 
miasta 

10446/13/VI/S - zmiany instrukcji kontroli wewnętrz-
nej i obiegu dowodów finansowo-
księgowych ewidencjonowanych i rozlicza-
nych w Wydziale Księgowości Urzędu Mia-
sta Gdyni 

10447/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

10448/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego budynku przy Al. Zwycięstwa 30 a w 
Gdyni 

10449/13/VI/M - zakupu i montaŜu drzwi wejścio-
wych do gminnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni 

10450/13/VI/M - montaŜ wodomierzy w lokalach 
przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 25 w 
Gdyni 

10451/13/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wo-
jewody Wachowiaka 13 w Gdyni 

10452/13/VI/M - wykonania remontu oświetlenia 
placu zabaw przy ul. Reja – Orzeszkowej 
w Gdyni 

10453/13/VI/M - usunięcia awarii instalacji kanaliza-
cji sanitarnej w gminnych lokalach miesz-
kalnych przy ul. Dąbrowskiego 19 w Gdyni 

10454/13/VI/M - usunięcia awarii instalacji wodnej w 
gminnym lokalu przy ul. śeglarzy 7/8 w 
Gdyni 

10455/13/VI/M - zagospodarowania terenu zieleni 
dla umocnienia brzegu w miejscu rozebra-
nych Łazienek w Gdyni-Orłowie 

10456/13/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę zago-
spodarowania wybranych terenów zieleni 
Miasta Gdyni 

10457/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę roślin oraz zakup donic 

10458/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 
10398/2013/VI/S z dnia 16.04.2013r. w 
sprawie akceptacji wyników postępowania 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 200.000 EUR na 
dostawę mebli biurowych dla UMG, w tym 
projekt i montaŜ oraz zabudowa na stałe w 
miejscu przeznaczenia w 2013 r. 

10459/13/VI/P - zakupu myjki wysokociśnieniowej i 
odkurzacza dla potrzeb Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Gdyni – Wiczlinie 

10460/13/VI/M - uŜyczenia pomieszczeń uŜytko-
wych o pow. całkowitej 217,41 m2 usytu-
owanych w budynku stanowiącym wła-
sność Gminy Miasta Gdyni przy Al. Marsz. 
Piłsudskiego 18 w Gdyni 

10461/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego połoŜonego przy ul. Reja 
16 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaŜy 
w drodze przetargu 

10462/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie materiałów re-
klamowych 

10463/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na zakup materiałów promu-
jących miasto 

10464/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację i promocję pro-
duktu turystycznego - szlak „Legenda Mor-
ska Gdyni” 

10465/13/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicz-
nych i publicznych niesamorządowych 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych oraz placówki rehabilita-
cyjno-edukacyjno-wychowawczej w 2013 
roku 

10466/13/VI/O - wysokości dotacji dla dzieci niepeł-
nosprawnych w niepublicznych i publicz-
nych niesamorządowych: przedszkolach, 
punktach przedszkolnych oraz oddziałach 
przedszkolnych przy niepublicznych szko-
łach podstawowych w 2013 r. 

10467/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla uczestniczek „Eliminacji 
do Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy kl. 
II i DruŜynowych Mistrzostw Polski kl. II w 
gimnastyce artystycznej”, których organiza-
torem jest Zespół Sportowych Szkół Ogól-
nokształcących w Gdyni 

10468/13/VI/O - dofinansowania I Zawodów Kompu-
terowych dla uczniów klas I - III Szkół Pod-
stawowych o Mistrzostwo Gdyni organizo-
wanych przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni 
oraz Ligę Obrony Kraju 

10469/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w 
Karlskronie w Szwecji oraz dofinansowanie 
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kosztów rewizyty uczniów z Gdyni w ra-
mach wymiany międzyszkolnej 

10470/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę szerokopasmowego dostępu do 
Internetu oraz przechowywanie danych 

10471/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej wykonania inwestycji pn. „Roz-
budowa ul. świrowej w Gdyni wraz z uli-
cami Murarską i Malarską” 

10472/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „ 
Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, 
Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. 
Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

10473/13/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie 
realizacji programu telewizyjnego pod tytu-
łem „Świat nie jest taki zły” 

10474/13/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie 
realizacji kwietniowego programu telewi-
zyjnego pod tytułem „Świat nie jest taki zły 
” 

10475/13/VI/M - akceptacji treści porozumienia 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Nadle-
śnictwem Gdańsk 

10476/13/VI/M - udzielenia zamówienia na współ-
produkcję audycji oraz zakup czasu ante-
nowego na kanale TVP 2 w celu promocji 
miasta 

10477/13/VI/P - organizacji spotkania przedstawi-
cieli miast biorących udział w XXI Igrzy-
skach Miast Bliźniaczych 

10478/13/VI/P - realizacji spotu promującego pro-
gram Gdynia Business Week 

10479/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
dot. współorganizacji akcji pn: „Dzień Ziemi 
– drzewko za makulaturę” opracowania i 
zamieszczenia cyklu publikacji oraz wkład-
ki redakcyjnej w gazecie „Polska Dziennik 
Bałtycki” 

10480/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM w 
2013 r. 

10481/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej o rozpoczęcie postę-
powania w trybie przetargu nieograniczo-
nego o wartości poniŜej 200 000 EUR na 
ubezpieczenie samochodów słuŜbowych 
jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia 
w latach 2013 – 2015 

10482/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup naczyń 
szklanych, jednorazowych i uzupełnienie 
artykułów gospodarstwa domowego 

10483/13/VI/R - wynajmu powierzchni biurowej 
Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o. w budyn-
ku przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni za-
rządzanym przez Gdyńskie Centrum Inno-
wacji – jednostkę budŜetową Gdyni 

10484/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę naprawy drukarki 

10485/13/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenu-
meraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2013 r. 

10486/13/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
projektu remontu dachu budynku 

10487/13/VI/P - organizacji XII Przeglądu Twórczo-
ści Teatralnej Dzieci MłodzieŜy Szkół Spe-
cjalnych „My zaczarowani Teatrem” 

10488/13/VI/P - wykonania czterech statuetek „Ga-
lion Gdyński” 

10489/13/VI/P - zmiany warunków powołania Pana 
Wojciecha Zielińskiego na stanowisko dy-
rektora Teatru Miejskiego im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni 

10490/13/VI/P - zmiany warunków powołania Pani 
Karoliny Grabowicz-Matyjas na stanowisko 
dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni 

10491/13/VI/P - zmiany warunków powołania Pana 
Jarosława Wojciechowskiego na stanowi-
sko dyrektora Centrum Kultury w Gdyni 

10492/13/VI/P - zmiany warunków powołania Pani 
Violetty Trelli na stanowisko dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 

10493/13/VI/P - zmiany warunków powołania Pani 
Dagmary Płazy-Opackiej na stanowisko 
dyrektora Muzeum Miasta Gdyni 

10494/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Wielki Kack festynu z okazji 
Święta Konstytucji 3 maja 

10495/13/VI/P - produkcji i emisji czterech audycji w 
ramach bloku programowego pt. „Kawa 
czy herbata” na antenie TVP1 

10496/13/VI/M - zmiany w umowie Nr 
SK/1413/MK/W-8/2012 zawartej w dniu 25 
lipca 2012 r. na „Dostawę i wdroŜenie sys-
temu elektronicznej archiwizacji, zarządza-
nia i udostępniania przez Internet zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego miasta 
Gdyni” 

10497/13/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2013 

10498/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 

10499/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok 

10500/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie opracowania 
graficznego planów miasta Gdyni wraz z 
zakupem licencji na potrzeby publikacji 

10501/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na dostawę i montaŜ systemu nagłośnie-
niowego 

10502/13/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przesadzenie drzew ko-
lidujących z układem drogowym w ul. 
Chwarznieńskiej 

10503/13/VI/U - uiszczenia opłaty sądowej 
10504/13/VI/U - zamówienia opracowania konser-

watorskich kart ewidencyjnych dla budyn-
ków Funduszu Kwaterunku Wojskowego: 
zespołu przy ul. Śmidowicza 53, 55, 57 
oraz budynku mieszkalnego przy ul. Arci-
szewskich 23 na Oksywiu w Gdyni 

10505/13/VI/U - zamówienia opracowania konser-
watorskiej karty ewidencyjnej dla zespołu 
dworca kolejowego w Wielkim Kacku w 
Gdyni 
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10506/13/VI/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego poniŜej 
200.000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej dla zadania 
p.n.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i 
ciągów pieszych na terenie Gdyni” 

10507/13/VI/U - uregulowania naleŜności tytułem 
zawartej ugody sądowej 

10508/13/VI/R - uruchomienia środków na realizację 
dotacji ekologicznych dla właścicieli nieru-
chomości na terenie Gdyni 

10509/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5 000 000 EUR na wykonanie 
zadania: „Oświetlenie ulicy Rdestowej w 
Gdyni” 

10510/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia cmenta-
rza komunalnego w ramach zadania pn: 
„Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla 
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdy-
ni” 

10511/13/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie 
wyboru zespołu do zorganizowania postę-
powania o zamówienie publiczne na wybór 
podmiotu, który przygotuje i przeprowadzi 
postępowanie o udzielenie zamówienia na 
kompleksową dostawę i dystrybucje energii 
elektrycznej dla miasta Gdyni i niektórych 
jednostek organizacyjnych oraz innych 
gmin działających w partnerstwie: Metropo-
litalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezy-
dentów i Starostów „NORDA” 

10512/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo sp. z 
o.o. 

10513/13/VI/R - zmiany umowy nr 
KB/527/UO/30/W/2007 dot. współdziałania 
Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa 
Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny 
łownej 

10514/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie reklam typu 
rollup 

10515/13/VI/R - wskazania budŜetowej jednostki 
organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzial-
nej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za reali-
zację projektu „Wymiennikownia – innowa-
cyjna przestrzeń współpracy na rzecz mło-
dzieŜy” ze środków Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy 

10516/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup nagród dla 
uczestników konkursu „Rośliny i zwierzęta 
chronione naszego regionu” organizowa-
nego przez SP Nr 13 w ramach obchodów 
„Dnia Ziemi” na terenie Gdyni 

10517/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do prawa własności nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Cy-
priana Norwida 21, stanowiącej własność 
osoby prawnej 

10518/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie instalacji 
multimedialnej 

10519/13/VI/P - powołania składu Komisji Oceniają-
cej oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicznego 

 
2013-04-25: 

 
10520/13/VI/M - akceptacji wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego, o wartości 
poniŜej 200 000 Euro, oraz udzielenie za-
mówienia publicznego na wynajem syste-
mu multimedialnego 

10521/13/VI/P - organizacji konferencji pn. „Miasta 
dostępne” w dniach 20-22 maja 2013 r. 

 
2013-04-26: 

 
10522/13/VI/R - przyznania dotacji podmiotowi 

prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na wsparcie realizacji zadania 
pod nazwą "Remont zabytkowego wagonu 
sanitarno-wojskowego" 

10523/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14000 EUR na wykonanie koszu-
lek reklamowych typu polo wraz z nadru-
kiem kolorowym 

 
2013-04-30: 

 
10524/13/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 

gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wo-
jewody Wachowiaka 55 w Gdyni 

10525/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego lokalu mieszkalnego przy ul. Wójta 
Radtkego 53 w Gdyni 

10526/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego lokalu mieszkalnego przy ul. Chrza-
nowskiego 21 w Gdyni 

10527/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Pio-
tra 23 w Gdyni 

10528/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego lokalu mieszkalnego przy ul. Święto-
jańskiej 139 bl.III w Gdyni 

10529/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nych obiektów przy Orłowskiej 13 i 15 w 
Gdyni 

10530/13/VI/M - wymiany grzejnika w gminnym 
lokalu mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 
3-21 w Gdyni 

10531/13/VI/M - wymiany przepływowego podgrze-
wacza wody wraz z montaŜem wkładu ko-
minowego kwasoodpornego w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Abrahama 70/8 w 
Gdyni 

10532/13/VI/M - doszczelnienia instalacji gazowej w 
gminnym lokalu w nieruchomości przy ul. 
Ujejskiego 25/1 w Gdyni 

10533/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
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katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

10534/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

10535/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

10536/13/VI/P - przekazania do realizacji wybra-
nych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa 
przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych 
na lata 2011 – 2014 

10537/13/VI/P - przekazania do realizacji wybra-
nych przez Radę Dzielnicy Redłowo 
przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych 
na lata 2011 – 2014 

10538/13/VI/P - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 8324/12/VI/R z dnia 
23 października 2012 r. w sprawie przeka-
zania do realizacji wybranych przez Radę 
Dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwesty-
cyjno - remontowych na lata 2011 – 2014 

10539/13/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Gdyni 

10540/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę pielęgnacji terenu zieleni przy ul. 
Abrahama o wartości do 14 000 EUR 

10541/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę i montaŜ siedzisk na terenie 
Skweru śeromskiego o wartości do 14 000 
EUR 

10542/13/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych w roku 2013 na czynsz oraz dostawę 
mediów do obiektu „INFO BOX” przy ul. 
Świętojańskiej/róg 10 Lutego w Gdyni 

10543/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 
na rok 2013 

10544/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 

10545/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok 

10546/13/VI/P - zakupu nagrody dla laureata kon-
kursu „Gdynia bez barier” 

10547/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

10548/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na modernizację internetowe-
go serwisu w wersji standardowej i mobil-
nej 

10549/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na prowadzenie w 
2013 roku portalu internetowego w ramach 
programu „Pies w wielkim mieście” 

10550/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

10551/13/VI/O - dofinansowania wyjazdu uczennic 
ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdy-
ni na Puchar Świata w gimnastyce arty-
stycznej w Mińsku 

10552/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Międzyszkolnego Konkursu Ma-
tematycznego dla klas VI organizowanego 
przez Zespół Szkół nr 7 w Gdyni 

10553/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 

10554/13/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę rolet 
zewnętrznych znajdujących się w budynku 
UMG o wartości do 14 000 EUR 

10555/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 13 kse-
rokopiarek firmy Canon dla UMG o warto-
ści do 14 000 EUR 

10556/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 8673/12/VI/S z dnia 
20.11.2012 r. w sprawie zabezpieczenia 
środków na rozliczenie kosztów eksploata-
cyjnych oraz dostarczanych mediów do lo-
kalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 
2013 roku 

10557/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
9030/12/VI/S 

10558/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usług telekomunikacyjnych dla 
referatów mających siedzibę w Domu 
Rzemiosła przy ul. 10 Lutego 33 

10559/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
materiałów reklamowych 

10560/13/VI/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie wy-
dzielonej części gruntu przynaleŜnego do 
lokalu mieszkalnego nr 8 połoŜonego przy 
ul. Reja 2-6 kl. 4, oraz ustalenia i ujednoli-
cenia terminu jego trwania 

10561/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego – przeprowadzenie 
postępowania spadkowego po byłym wła-
ścicielu nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Bosmańskiej 120 

10562/13/VI/M - wynajęcia pomieszczeń uŜytko-
wych połoŜonych w budynku stanowiącym 
własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 10 
Lutego 24.(Pol-Levant Linie śeglugowe Sp. 
z o.o.) 

10563/13/VI/M - wynajęcia pomieszczeń uŜytko-
wych połoŜonych w budynku stanowiącym 
własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 10 
Lutego 24.(PLO S.A.) 

10564/13/VI/M - przekazania do korzystania organi-
zacyjnej jednostce budŜetowej Gminy Mia-
sta Gdyni, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej pomieszczeń uŜytkowych 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni 

10565/13/VI/M - wyraŜenia zgody na rozwiązanie 
umowy dzierŜawy - nr MG/46/D/12 na 
grunt połoŜony przy ul. Szyprów 

10566/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szyprów prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 
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10567/13/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczo-
nej pod drogę publiczną (dz. 35/132) 

10568/13/VI/M - udzielenia zamówienia publiczne-
go, do kwoty 14 000 EUR, na przedłuŜenie 
rejestracji domeny gdyniaprzedsiebior-
cza.pl na potrzeby Gdyńskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości 

10569/13/VI/M - przyjęcia treści umowy z Partnerem 
Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013” 

10570/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR, na opracowanie zakresu tema-
tycznego i organizację Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego Gdynia 2013 w 
dniu 11.10.2013 

10571/13/VI/M - udzielenia zamówień do kwoty 14 
000 EUR, na wykonanie druku wydawnic-
twa promocyjnego miasta Gdyni 

10572/13/VI/M - nabycia licencji do kwoty 14 000 
EUR, do fotografii barwnej 

10573/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
wykonanie usług kominiarskich dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013r. o wartości do 14 
000 EUR 

10574/13/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana pt. „Ar-
tystyczne Wzgórze” w ramach konkursu 
„Kultura w dzielnicy” 

10575/13/VI/P - przygotowania materiałów promo-
cyjnych na potrzeby Wydział Kultury w 
związku z organizacją imprezy „Galion 
Gdyński” 

10576/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację w Gdyni Globaltica 
World Cultures Festiwal 

10577/13/VI/S - wyraŜenia zgody na przepisanie 
licznika zuŜycia energii elektrycznej znaj-
dującego się w lokalu przy ul. Świętojań-
skiej 141 w Gdyni 

10578/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 8792/12/VI/S z dnia 
27.11.2012 

10579/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup środków 
opatrunkowych do wyposaŜenia apteczek 
pierwszej pomocy w UMG w 2013r do 14 
000 Euro oraz zatwierdzenie wyboru ofe-
renta 

10580/13/VI/S - współpracy miasta Gdyni z Archi-
wum Państwowym w Gdańsku Oddział w 
Gdyni w zakresie pracowni digitalizacyjnej 

10581/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Międzynarodowego Festiwalu 
Gimnastyczno – Tanecznego „Gim Show 
2013” o Grand Prix Prezydenta Miasta 
Gdyni, którego organizatorem jest Mło-
dzieŜowy Dom Kultury w Gdyni 

10582/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni harce-
rzy z Kaliningradu 

10583/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dotyczącego wypłaty odszkodowania z 
tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości dro-
gowej (HOSSA) 

10584/13/VI/M - określenia warunków sprzedaŜy 
bezprzetargowej i wykazu nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Gdyni, przy ul. Armii 
Krajowej/Obrońców WybrzeŜa 

10585/13/VI/P - współorganizacji Dziecięcych Wy-
ścigów Rowerkowych 

10586/13/VI/P - określenia wysokości Nagrody 
Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Ga-
lion Gdyński” za rok 2012 

10587/13/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Jerzego Gruzy za cało-
kształt działalności artystycznej 

10588/13/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Łukasza Ostalskiego za 
debiut artystyczny 

10589/13/VI/P - dofinansowania wydania płyty mu-
zycznej „Metropolia Jest Okey” 

10590/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
14950/13/VI/P z dnia 23 kwietnia 2013 r. w 
sprawie produkcji i emisji czterech audycji 
w ramach bloku programowego pt. „Kawa 
czy herbata” na antenie TVP1 

10591/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków z budŜetu Miasta na sporządzenie 
przez kancelarię notarialną oświadczenia i 
poświadczenie pod nim podpisów 

10592/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 200 000 
EUR na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa miejsc postojowych w wy-
branych lokalizacjach na terenie Gdyni 
wraz z przebudową kolidującej infrastruktu-
ry technicznej” 

10593/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy w 
ramach przedsięwzięcia „Zintegrowany 
System zarządzania Ruchem TRISTAR” 

10594/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
dotyczącej wykonania robót budowlanych 
pn. „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na 
odcinku od skrzyŜowania z ulicą Chylońską 
II do skrzyŜowania z ulicą Kcyńską” 

10595/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/498/UI/175/W/2011 z dnia 28.09.2011r. 
o wykonanie roboty budowlanej: „Budowa i 
przebudowa kanałów deszczowych w Alei 
Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających( zadanie realizowane w ramach 
Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) 
oraz budowa przepompowni ścieków wraz 
z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni” 

10596/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją roboty 
budowlanej p.n.:„Oświetlenie ulicy Rde-
stowej w Gdyni” 

10597/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1173/UI/207/W/2012 z dnia 
16.10.2012r. dotyczącej zadania 
pn.:„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i 
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boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22” 

10598/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR w ramach zadania pn.: 
„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i bo-
isk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 
6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22” 

10599/13/VI/M - akceptacji treści umowy przejęcia 
długu pomiędzy wierzycielem Gminą Mia-
sta Gdyni a przejemcą firmą DBM Sp. z 
o.o. 

10600/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy artystycznej 
pn. Festiwal Traffic Design 

10601/13/VI/P - reprodukcji zdjęć 
10602/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-

nego lokalu mieszkalnego nr 67 przy ul. 
Opata Hackiego 31 w Gdyni 

10603/13/VI/M - zakupu i montaŜu drzwi wejścio-
wych do gminnego lokalu mieszkalnego nr 
3 przy ul. Dickmana 24 w Gdyni 

10604/13/VI/M - wymiany instalacji gazowej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wid-
nej 3/94 w Gdyni 

10605/13/VI/M - wykonania remontu gminnego 
garaŜu przy ul. Zygmunta Augusta 13 w 
Gdyni 

10606/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14000 EUR na zlecenie spo-
rządzenia opinii o celowości wykonania in-
wentaryzacji nieruchomości przy ul. 
Chwarznieńskiej 13na której posadowiony 
jest Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [404] – 10.05.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-

kowski – w sprawie stacjonarnej, długotermi-
nowej opieki nad osobami samotnymi niezdol-
nymi do samodzielnej egzystencji – odpowiedź 
31.05, 

2. [405] – 13.05.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie kosztów kampanii eduka-
cyjno-informacyjnej na potrzeby nowego sys-
temu gospodarowania odpadami komunalnymi 
– odpowiedź 23.05. 

3. [406] – 21.05.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie wyraŜenia zgody na organizację sta-
łego markowego think-tanku „Dolina Logi-
styczna” – odpowiedź 04.06. 

4. [407] – 22.05.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie odnowienia pomnika Konstytucji 3 
Maja – odpowiedź 06.06. 

5. [408] – 22.05.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie występowania miasta jako strony w 
postępowaniach prowadzonych przez Powia-
towy inspektorat Nadzoru Budowlanego - od-
powiedź 31.05. 

6. [409] – 22.05.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie prac remontowych w lokalach w bu-

dynkach wielorodzinnych innych niŜ komunal-
ne – odpowiedź 31.05. 

7. [410] – 24.05.2013 – radny Łukasz Cichowski  
– w sprawie struktury kupowania biletów ZKM 
i potencjalnych kosztów ewentualnych zmian – 
odpowiedź 12.06. 

8. [411] – 24.05.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie liczby i struktury kupowania bile-
tów parkingowych w strefie płatnego parkowa-
nia w 2012 r. – odpowiedź 06.06. 

9. [412] – 31.05.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie całkowitego kosztu budowy i 
utrzymania Infoboxu oraz funkcji, jakie będzie 
pełnił  

10. [413] – 31.05.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie wsparcia miasta dla klubu piłkar-
skiego Arka Gdynia – odpowiedź 17.06. 

11. [414] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie niewłaściwego postępowania admi-
nistracyjnego przy wykonaniu boiska do gry w 
koszykówkę przy ul. Śląskiej 51A i 51B - od-
powiedź 17.06. 

12. [415] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zainstalowania oświetlenia uliczne-
go przy budynkach Chwarznieńska 4, 6 i 8 

13. [416] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie rewitalizacji placu zabaw przy ul. 
Morskiej 91 i 93 – odpowiedź 17.06. 

14. [417] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie naprawy chodnika przy ul. Wiczliń-
skiej przy SP 37 – odpowiedź 21.06. 

15. [418] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zagospodarowania przez GOSiR bo-
iska usytuowanego w lesie pomiędzy dzielni-
cami Witomino Radiostacja i Działki Leśne – 
odpowiedź 17.06. 

16. [419] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie nieprawidłowych rozliczeń nakła-
dów w budynkach Chwarznienska 8 - odpo-
wiedź 14.06. 

17. [420] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wykonania nawierzchni na odcinku 
ul. Wyszyńskiego stanowiącej dojazd do ko-
ścioła w Wiczlinie od strony ul. św. Faustyny – 
odpowiedź 21.06. 

18. [421] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zorganizowania placu zabaw u zbie-
gu ul. Wielkokackiej i Stawnej – odpowiedź 
18.06. 

19. [422] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie przełoŜenia płyt betonowych pasa 
drogowego ul. Słonecznej pomiędzy ulicami 
Hodowlaną i Promienną – odpowiedź 21.06. 

20. [423] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie – przeprowadzenia kampanii eduka-
cyjnej dotyczącej zachowania się mieszkańców 
przy spotkaniu z dzikami – odpowiedź 19.06. 

21. [424] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej 
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przy skrzyŜowaniu ul. Apollina i Izydy - od-
powiedź 21.06. 

22. [425] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wykonania remontu w budynkach 
Chwarznieńska 6 i 8 – odpowiedź 17.06. 

23. [426] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie moŜliwości wykupu lokali komu-
nalnych oraz gruntu pod budynkami Chwarz-
nieńska 6 i 8 

24. [427] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie realizacji oświetlenia przy ul. Pro-
miennej – odpowiedź 19.06. 

25. [428] – 03.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wprowadzenia opiniowania przez 
rady dzielnic sprzedaŜy alkoholowych w loka-
lach uzytkowych wynajmowanych przez gminę 
– odpowiedź 07.06. 

26. [429] – 03.06.2013 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie paraliŜu komunikacyjnego zwią-
zanego z remontem ulicy Morskiej - odpo-
wiedź 19.06. 

27. [430] – 04.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie udostępnienia Radzie Dzielnicy Wi-
tomino Radiostacja wyników opomiarowania 
masztu antenowego telefonii komórkowej przy 
ul. Konwaliowej – odpowiedź 19.06. 

28. [431] – 04.06.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie postępowania przed komisją euro-
pejską w sprawie portu lotniczego Gdynia Ko-
sakowo – odpowiedź 19.06. 

29. [432] – 04.06.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie portu macierzystego jako stolicy Ŝe-
glarstwa – odpowiedź 18.06. 

30. [433] – 04.06.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie klubu Arka – odpowiedź 20.06. 

31. [434] – 05.06.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie ingerencji władz miasta w działalność 
organizacji pozarządowych – odpowiedź 19.06. 

32. [435] – 05.06.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie problemów z miejscami parkingowymi 
dla bloku Zamenhofa 1 

33. [436] – 11.06.2013 – radny Paweł Stolarczyk– 
w sprawie zagrodzenia śmietników przy bu-
dynku wspólnoty mieszkaniowej Steyera 1 – 
odpowiedź 20.06. 

34. [437] – 21.06.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie kosztów imprez towarzyszących 
otwarciu Infoboxu 

35. [438] – 21.06.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie instalacji bramownicy na ul. Kcyńskiej 
przy wyjeździe z Tesco 

36. [439] – 21.06.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie terminu podjęcia decyzji o budowie 
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Chylońskiej 

_________________________________________ 
 


