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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 9 

13 maja 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 13.05.11, godz. 11.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 17 marca: 
 
Spotkanie poświecone było tematyce wysypiska śmieci w 
ŁęŜycach. Oprócz członków komisji wzięli w nim udział 
zaproszeni goście – radni Rady Miasta Gdyni oraz 
mieszkańcy zainteresowani działalnością wysypiska. 
Przedstawili oni swój punkt widzenia na istotę problemu. 
Zdaniem mieszkańców nie został wdroŜony system sor-
towania odpadów, wskutek czego do Ekodoliny trafiaja 
odpady zmieszane. Pomiary robione są w ten sposób, aby 
dawały wyniki wygodne dla Ekodoliny. Protokoły nie 
wykazują naduŜyć, bo są w odpowiedni sposób sporzą-
dzane.  
Następnie członkom komisji pokazano kulkunastominu-
towy film nakręcony w okolicach ŁęŜyc. 
Komisja postanowiła odbyć swoje następne spotkanie na 
terenie Ekodoliny w ŁęŜycach, by wysłuchać drugiej 
strony konfliktu. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 18 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 6. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RM. 
3. Informacja dot. kwestii dziennika elektronicz-

nego. 
4. Sprawa wykorzystania miejsc noclegowych w 

Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym.  
5. Sprawy wniesione. 
6. Ustalenia dot. kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. 
Protokół przyjęto bez uwag.  
Ad 2. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM. 
Wszystkie poniŜsze projekty omówiła Wiceprezydent 
Ewa Łowkiel.  
4.13- w spr. zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla 
uczniów gdyńskich szkół podstawowych”…: 
Po prezentacji projektu (zgodnie z treścią zał.) Wicepre-
zydent odpowiadała na pytania zadawane przez radnego 
A. Bienia.  
Pod kątem programu przeprowadzone zostały odpowied-
nie badania. Po przejściu procedury zamówień publicz-

nych i ewentualnej wygranej w konkursie podpisane 
zostaną z nauczycielami odpowiednich szkół umowy 
zlecenia (z kaŜdym nauczycielem oddzielnie). Warunki 
zatrudnienia nauczycieli będą wcześniej uzgodnione z 
dyrektorami poszczególnych placówek. Projekt dotyczy 
zajęć pozalekcyjnych, cieszących się duŜym zaintereso-
waniem uczniów.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. Za 
4.14- w spr. zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla 
uczniów gdyńskich gimnazjów” …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. Za 
4.15- w spr. załoŜenia Gimnazjum z Oddziałami Przyspo-
sabiającymi do Pracy …: 
Szkoła ma rozwiązać problem z tymi uczniami, którzy 
nie zaliczają danego semestru we właściwym czasie. 
Dzięki utworzeniu przedmiotowej placówki uczniowie ci 
nie będą musieli przerywać nauki na okres jednego seme-
stru. W ten sposób minimalizuje się ryzyko nie realizo-
wania szkolnego obowiązku, a jednocześnie dzieci uczą 
się zawodów dzięki współpracy, jaka będzie miała miej-
sce między szkołą a rzemieślnikami.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. Za 
4.16- w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. zmiany uchwały 
/…/ w spr. wyraŜenia zgody na zawarcie porozumień 
pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi gminami na 
współpracę dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci /…/ w 
niepublicznych i publicznych niesamorządowych przed-
szkolach, a takŜe oddziałach przedszkolnych …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.17- w spr. wysokości i zasad ustalenia opłat za pobyt 
dziecka w Ŝłobku: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za. 
4.18- w spr. wysokości opłat za wpis do rejestru Ŝłobków 
i klubów dziecięcych: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.19- w spr. planu nadzoru nad Ŝłobkiem, klubem dzie-
cięcym oraz dziennym opiekunem …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.20- w spr. uchylenia i przyjęcia nowego Statutu śłobka 
„Niezapominajka”…: 
Wiceprezydent poinformowała o autopoprawce, jaką 
przedstawi na sesji, która dot. punktu 1. paragr. 1. – 
zgodnie z ustawą  winny być wpisane słowa: „od 20. 
tygodnia do 1. roku Ŝycia”. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
Ad 3. 
Wiceprezydent poinformowała o ogłoszeniu przetargu na 
wykonanie instalacji systemu. W czerwcu b.r. zatrudnieni 
zostaną w 8. szkołach pilotaŜowych operatorzy systemu, 
którzy zajmą się montowaniem instalacji (w kaŜdej sali 
lekcyjnej). Pełną wiedzą dysponują dyrektorzy szkół, 
którzy byli konsultantami projektu. 
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Wiceprezydent pokrótce omówiła sposób funkcjonowa-
nia dziennika – będzie on słuŜył nie tylko do wpisywania 
ocen, ale i do kontaktów z rodzicami.  
System będzie wdroŜony w kaŜdej szkole prawdopodob-
nie za rok.  
Projekt ma szerszy zakres – dziennik jest tylko jednym z 
elementów.  
W placówkach, w których dziennik elektroniczny juŜ jest 
wprowadzony, program został kupiony ze środków 
szkolnych, co z pewnością zostało uzgodnione z rodzi-
cami.  
Ad 4. 
Jak informowała Wiceprezydent Ewa Łowkiel, ostatni 
rok był dla schroniska nietypowy – zmieniła się dyrektor, 
realizowano prace remontowe. Generalnie w 2010 r. 
wykorzystanie miejsc noclegowych w sezonie wyniosło 
70 %, zaś w okresie posezonowym 30 %. Budynek, w 
którym mieści się schronisko, jest w bardzo złym stanie 
technicznym. Konieczna jest m. in. wymiana całej insta-
lacji, a to wiąŜe się ze znacznymi kosztami. Wydział 
budynków, na polecenie Wiceprezydent, oszacuje koszt 
niezbędnych prac. 
Ad 5. 
W związku z pytaniem Przewodniczącej komisji o ogra-
niczenie nadgodzin Wiceprezydent potwierdziła, iŜ ogra-
niczono godziny finansowane przez gminę z uwagi na 
brak środków w budŜecie oświaty. Ograniczenie dotyczy 
nauczycieli klas 1 – 3. Uznano, iŜ w tym przypadku 
szkoda będzie najmniejsza.  
Wiceprezydent przypomniała o konieczności zatrudnienia 
500. nauczycieli dla 6-latków. Liczna grupa 5-latków 
będzie się uczyć w szkolnych zerówkach. To wszystko 
dodatkowo obciąŜy budŜet oświaty. Niekorzystne skutki 
finansowe wiąŜą się teŜ z urlopami zdrowotnymi. 
Ad 6. 
Przewodnicząca Ewa Krym zaproponowała temin i miej-
sce posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty: 4 maja 
b.r., godz. 15; miejsce posiedzenia: MłodzieŜowy Dom 
Kultury.  
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 26 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał 
w sprawach: 

1. 4.1. wstąpienia kandydata z tej samej listy na 
miejsce radnego w związku z wygaśnięciem 
mandatu  – opinia pozytywna – 6/0/0, 

2. 4.4. zmiany Uchwały Nr II/26/10 z 6 grudnia 
2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji 
Sportu rady Miasta Gdyni– opinia pozytywna – 
6/0/0 

3. 4.11. wykazu kąpielisk na obszarze morskim 
przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 
2011 – projekt zreferował dyrektor GOSiR, 
M.Łucyk. Opinia pozytywna – 6/0/0 

4. projektu w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
realizacji programu współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi komisja postanowiła nie 
opiniować. 

Ad. 2 
Przewodniczący komisji, S.Borski, złoŜył rezygnację z 
dalszego pełnienia w/w funkcji, i zaproponował na swoje 

miejsce r. Joannę Zielińską, przewodniczącą Komisji 
Sportu poprzedniej kadencji. Komisja przyjęła rezygnację 
i w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów 6/0/0, wybra-
ła J.Zielińską na przewodniczącą komisji. 
Dyrektor GOSiR przedstawił informację na temat chuli-
gańskich wybryków na stadionie. Podejmowane są dzia-
łania mające zapobiec podobnym wydarzeniom w przy-
szłości. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 27 kwietnia: 
 
Komisja zebrała się celem przygotowania i wniesienia 
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie powołania 
stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Stosunkiem 
głosów 4/0/0 komisja postanowiła wnieść autopoprawkę, 
polegającą na dopisaniu do składu komisji pani Beaty 
Szadziul. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-03-11: 
 

1200/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk plakatów informacyjnych 

1201/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na zamieszczenie w „Ratuszu” informacji 
promujących wybory do rad dzielnic 

1202/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 1173/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 marca 
2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na druk obwieszczenia o zare-
jestrowanych kandydatach na radnych w 
wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 
27 marca 2011 roku 

 
2011-03-15: 

 
1203/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/200/UI/44/W/2009 z dnia 09.03.2009 r. 
na opracowanie wielobranŜowej koncepcji i 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej budynku Urzędu Miasta 
Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami 
zielonymi w rejonie Skweru Plymouth 

1204/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2011 do umowy Nr 49/MOPS/2004 z 
dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowa-
rzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „ Cisza ” 
z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia 
warunków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności warszta-
tu terapii zajęciowej 

1205/11/VI/P - koordynacji zadań w zakresie przy-
gotowania i realizacji przedsięwzięć obrony 
cywilnej oraz zarządzania kryzysowego 
Miasta Gdyni w 2011 r. 

1206/11/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Mały Kack 
1207/11/VI/M - zasad sprawowania nadzoru właści-

cielskiego nad spółkami z udziałem Gminy 
Miasta Gdyni 
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1208/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1209/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1210/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1211/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.DK-71409.27.10) 

1212/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Halickiej 10 , 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1213/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Władysława IV - 
Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

1214/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni, przy ul. Parkowej, stanowiącej wła-
sność osób fizycznych 

1215/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
dokonanie geodezyjnego pomiaru inwenta-
ryzacyjnego sieci kanalizacyjnej znajdują-
cej się w obrębie działek nr 191/73 oraz 
50/2 połoŜonych przy ul. Olgierda 28 

1216/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie reklam promujących miasto 

1217/11/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia z firmą Abrys sp. z o.o. dot. 
ustalenia zasad współpracy przy organiza-
cji V Ogólnopolskiej Konferencji Szkole-
niowej „Zieleń Miejska” w dniach 19-20 
maja 2011 roku w Gdyni 

1218/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wspieranie realizacji zadania 
„prowadzenie projektu „Kibice Razem” na 
terenie Gdyni w 2011 roku” 

1219/11/VI/P - organizacji cyklu spektakli Teatru 
Gościnnego 

1220/11/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Kazimierza Małkowskiego „Anegdoty 
gdyńskie” 

1221/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: „Budowa 
oświetlenia ulic: Pokrzywowej, Goździko-
wej i Cynamonowej w Gdyni” 

1222/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń 
rekompensacyjnych zieleni na terenie 
Gdyni wraz z pielęgnacją 

1223/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na Dostawę, instalację i 
wdroŜenie systemu do obsługi dziennika 
elektronicznego dla 60 placówek oświato-
wych w Gdyni realizowanego w ramach 
projektu „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” 

1224/11/VI/R - wyraŜenia zgody na dofinansowanie 
zadania „Wystawki 2011 - zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych” dla Komunalne-

go Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
i upowaŜnienia do podpisania umowy 

1225/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert, na 
wsparcie realizacji zadania, polegającego 
na prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjaliza-
cyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku 
Ŝycia do 18. roku Ŝycia 

1226/11/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac 
dyplomowych o tematyce gdyńskiej wyko-
nanych na Wydziale Architektury Politech-
niki Gdańskiej 

1227/11/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Mia-
sta Gdyni w ramach Międzynarodowego 
Dnia Teatru 

1228/11/VI/O - powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia etapu powiatowego Po-
morskiego Konkursu Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym 

1229/11/VI/M - wydatkowania środków finansowych 
z budŜetu Miasta na opłatę za wydanie pi-
semnej interpretacji przepisów prawa po-
datkowego 

1230/11/VI/M - ustalenia ceny sprzedaŜy ¼ części 
we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 
23 przy ul. Czerniakowskiej 139 w War-
szawie 

1231/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011roku 

1232/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/494/UI/134/W/2009 z dnia 03.07.2009 
r. dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ul. 
Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową 
kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w 
Gdyni” 

1233/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania 100 koszulek z nadrukiem pro-
mocyjnym 

1234/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie 8 sek. spotu TV promujące-
go Gdynię – stolicę polskiej koszykówki 

1235/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie 3500 sztuk kopert z nadrukiem 

1236/11/VI/M - podpisania porozumienia z Extreme- 
Club Centrum Turystyki Aktywnej 

1237/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup arkuszy 
olejowych do bieŜącej konserwacji niszcza-
rek dokumentów dla Urzędu Miasta Gdyni 
w 2011 roku 

1238/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup szaf me-
talowych BHP oraz regałów dla StraŜy 
Miejskiej 

1239/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację zajęć re-
kreacyjno-sportowych dla osób z proble-
mem alkoholowym oraz członków ich ro-
dzin 

1240/11/VI/P - powołania Kapituły Gdyńskiej Na-
grody Dramaturgicznej 

1241/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie remontu lo-
kalu uŜytkowego w budynku przy ul. Świę-
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tojańskiej nr 141 dla potrzeb Agencji Roz-
woju Gdyni 

1242/11/VI/S - skierowania sprawy o rozwiązanie 
Stowarzyszeń: 1) Stowarzyszenie Literac-
kie „Scriptus” 2) Stowarzyszenie Absol-
wentów Liceum Morskiego i ustanowienie 
dla w/w Stowarzyszeń kuratorów 

1243/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
poczęstunku w związku z nagraniem mate-
riału filmowego do programu „Bitwa na gło-
sy” 

1244/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania kosztorysu inwestorskiego wy-
konania masztu flagowego w Gdyni 

1245/11/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy 
Działki Leśne oraz na plaŜy miejskiej Gdy-
nia Śródmieście 

1246/11/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie Poro-
zumienia z Polskim Związkiem Gimna-
stycznym z siedzibą 02-548 Warszawa, ul. 
GraŜyny 15, dotyczącego dofinansowania 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej programu szkolenia młodzieŜy 
uzdolnionej sportowo w gimnastyce w 
Szkole Mistrzostwa Sportowego wchodzą-
cej w skład Zespołu Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących w Gdyni 

1247/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę nasadzeń 
drzew na wybranych terenach Gdyni: 
wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej 
oraz Al. Zwycięstwa 

1248/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę nasa-
dzeń roślinnych na wybranych terenach 
Miasta Gdyni: skarpa przy ul. Podjazd, re-
jon przejścia podziemnego przy ul. Śląskiej 
i ul. Podolskiej oraz rondo przy pomniku H. 
Sienkiewicza na Kamiennej Górze 

1249/11/VI/R - udzielenia zamówień publicznych do 
kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla 
uczestników konkursu organizowanego 
przez SP Nr 13 w Gdyni w ramach obcho-
dów Dnia Ziemi oraz na zakup nagród dla 
laureatów konkursów przyrodniczych reali-
zowanych w ramach projektu ekologiczne-
go o temacie przewodnim: „Rezerwaty 
Przyrody Gdyni”, organizowanych przez 
Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyrody w 
Gdyni” 

1250/11/VI/P - odnowienia domeny Gdynia.eu 
1251/11/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego na dostawę 
500.000 sztuk torebek na psie nieczystości 

1252/11/VI/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/701/MB/75-W/2010 dotyczącej usługi 
demontaŜu pięciu tablic informacyjnych, 
wykonania i montaŜu dziewięciu tablic pa-
miątkowych oraz montaŜu i demontaŜu 
czterech tablic informacyjnych w ramach 
realizacji projektu pn: „Kompleksowa ter-
momodernizacja dziewięciu budynków pla-
cówek oświatowych na terenie Gdyni” 

1253/11/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania dziecka w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowa-
nych na terenie miasta Gdyni 

1254/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

1255/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 
22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia 
planu finansowego UM Gdyni na 2011 rok 

1256/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 
22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia 
planu finansowego zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami na 2011 rok 

1257/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na prowadzenie Centrum Informacji i 
Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Nie-
dowidzących w Gdyni 

1258/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów reali-
zowanych dla przedsięwzięcia pn: „Prze-
budowa skrzyŜowań w ramach budowy 
zintegrowanego systemu zarządzania ru-
chem w Gdyni” 

1259/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1/UI/1/W/2009 z 02.01.2009 r. dotyczą-
cej zadania pn: „Budowa kładki dla pie-
szych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyń-
ską" 

1260/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/305/UI/82/W/2009 z 04.05.2009 r. do-
tyczącej zadania pn: „Rozbudowa ulicy 
Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z 
parkingiem przy ul. Wileńskiej w Gdyni” 

1261/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania: 
„Budowa rowu odprowadzającego wody 
opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną 
drogą dojazdową oraz przebudowa infra-
struktury technicznej w Gdyni przy ul. Puc-
kiej/Potasowej” 

1262/11/VI/U - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji na robotę budowlaną: „Budowa rowu 
odprowadzającego wody opadowe i rozto-
powe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową 
oraz przebudowa infrastruktury technicznej 
w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej” 

1263/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
4.845.000 EUR na wykonanie zadania 
„Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Ku-
kowskiego w Gdyni” 

1264/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
280/2010/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
14 grudnia 2010 roku dotyczącego zawar-
cia umów na dostawę energii elektrycznej 
oraz usług telekomunikacyjnych i informa-
tycznych oraz ponoszenia kosztów eksplo-
atacji dla pomieszczeń Muzeum Emigracji 
przy ul. Polskiej 1 w Gdyni 

1265/11/VI/S - otwarcie postępowania o zamówie-
nie publiczne na zaprojektowanie i wyko-
nanie okablowania strukturalnego, sieci 
elektrycznej i serwerowni w 60 placówkach 
oświatowych w Gdyni, realizowanych w 
ramach projektu "Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gdyni" 
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2011-03-16: 

 
1266/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 

na opracowanie dokumentacji przetargo-
wej SIWZ, wsparcia merytorycznego, nad-
zoru, kontroli i udziału w odbiorze prac do-
tyczących: „Wykonania zdjęć lotniczych, 
ortofotomapy, numerycznego modelu tere-
nu dla obszaru miasta Gdyni i terenów 
przyległych.” „Opracowania rysunku war-
stwic oraz pozyskania narzędzia do inter-
polacji warstwic na podstawie zdjęć lotni-
czych i Numerycznego Modelu Terenu.” 

 
2011-03-17: 

 
1267/11/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 

pokrycie kosztów postępowania sądowego 
 

2011-03-22: 
 
1268/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 

na druk kart do głosowania w wyborach 
rad dzielnic zarządzonych na 27 marca 
2011 roku 

1269/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
12435/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie przyję-
cia Regulaminu Nagrody Artystycznej Pre-
zydenta Miasta Gdyni pod nazwą „Galion 
Gdyński” 

1270/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie infor-
matora dla gimnazjalistów 

1271/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi 
udostępnienia systemu „Nabór Optivum” w 
celu przeprowadzenia rekrutacji elektro-
nicznej do szkół ponadgimnazjalnych w 
Gdyni 

1272/11/VI/O - dofinansowania zakupu materiałów i 
nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy 
o Europie, Teatralii Gimnazjalnych” oraz 
„Konkursu Piosenki Europejskiej” organi-
zowanych przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących Nr 6 w Gdyni 

1273/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
1086/11/VI/Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 01.03.2011 r. 

1274/11/VI/S - zmieniające zarządzenie nr 
8050/04/IV/S z dnia 28 grudnia 2004 r. w 
sprawie powierzenia obowiązków w zakre-
sie gospodarki finansowej Miasta Gdyni 
Krzysztofowi Szałuckiemu – skarbnikowi 
Miasta 

1275/11/VI/S - udzielenia zamówienia na potrzeby 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 

1276/11/VI/S - przeprowadzenia na terenie miasta 
Gdyni kwalifikacji wojskowej w 2011 roku 
oraz określenia siedziby Powiatowej Komi-
sji Lekarskiej i przedstawicieli Prezydenta 
Miasta oraz Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w Gdyni a takŜe terytorialnego 
zasięgu ich działania 

1277/11/VI/M - zmiany terminu umowy nr 
SK/2526/MB/38-W/2010 z 10.12.2010r. na 

wykonanie robót budowlanych polegają-
cych na remoncie Hali Targowej w Gdyni 
przy ul. Wójta Radtkego obejmujących wy-
konanie instalacji elektrycznych wewnętrz-
nych 

1278/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1279/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1280/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

1281/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 19 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1282/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 25 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1283/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 55 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1284/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 59 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1285/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 61 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1286/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej połoŜo-
nej w Gdyni, przy ul. Cechowej 49 

1287/11/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Hutniczej 35 

1288/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonych w Gdyni 
przy ul. śniwnej i Olgierda – działki 86/51 i 
459/52 

1289/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej(ul. Starochwasz-
czyńska) 

1290/11/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Wiczlino” umowy uŜytkowania 
wieczystego w stosunku do nieruchomości 
połoŜonych przy ulicy Damroki 

1291/11/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Stoczniowiec” umowy uŜytkowa-
nia wieczystego w stosunku do nierucho-
mości połoŜonej przy ulicy Płk.Stanisława 
Dąbka 

1292/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowe-
go Sp. z o.o. w Gdańsku 

1293/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego do 193.000 EUR 
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na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskie-
go nad realizacja i w okresie gwarancji ro-
bót budowlanych polegających na kom-
pleksowej termomodernizacji czterech 
szkół na terenie Gdyni 

1294/11/VI/M - umowy uŜyczenia nieruchomości 
Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. 
Harcerskiej w Gdyni 

1295/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

1296/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie kub-
ków stanowiących nagrody w konkursie 
„Zapraszamy ptaki do Gdyni” 

1297/11/VI/O - dofinansowania XII Turnieju Piłki 
NoŜnej Olimpiad Specjalnych, którego or-
ganizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni 

1298/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów konkursu informatycznego o te-
matyce wielkanocnej organizowanego 
przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni 

1299/11/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 
1085/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 01 marca 2011r. 

1300/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Nowelizacja ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece” dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni 

1301/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup obuwia 
dla pracowników StraŜy Miejskiej 

1302/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kana-
le TVN 24 i TVN Meteo na promocję mia-
sta 

1303/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie projektu i przy-
gotowania do druku reklamy prasowej ze-
społu parkowo-pałacowego Gdynia-Kolibki 

1304/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 302 o powierzchni 9,6 m² zlo-
kalizowanego na placu targowym 

1305/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 1.000 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ryba-
ków - część działki 80/3 - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

1306/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

1307/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobie 
prawnej prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Chwaszczyńskiej 129 E, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa 

1308/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobom fi-
zycznym prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Stoczniowców nr 21, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni 

1309/11/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoław-
czej czynszu dzierŜawnego i warunków 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Gdynia, połoŜonych w 
Gdyni przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze 
Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przeben-
dowskich, ul. Zawiszy Czarnego przezna-
czonych do wydzierŜawienia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 

1310/11/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni na sztandarze Pomorskiego 
Zarządu Wojewódzkiego Związku śołnie-
rzy Wojska Polskiego 

1311/11/VI/P - zamówienia zmian w serwisie 
www.gdynia.pl oraz w CMS do redagowa-
nia serwisu 

1312/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1195/11/VI/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 marca 
2011 r. w sprawie wyraŜenia zgody na 
udział gminy miasta Gdyni w projekcie: 
„The Bothnian Green Logistic Corridor” z 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013” 

1313/11/VI/P - dofinansowania wydania tomiku 
poezji Jerzego Stachury 

1314/11/VI/P - dofinansowania wydania „Księgi 
limeryków gdyńskich” Grzegorza Lewkowi-
cza 

1315/11/VI/S - zakupu parawanów medycznych na 
potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji woj-
skowej w 2011r. 

1316/11/VI/S - zawarcia umowy najmu powierzchni 
w budynku Urzędu Miasta Gdyni z prze-
znaczeniem na punkt kserograficzny 

1317/11/VI/P - realizacji widowiska „Kartki z Katy-
nia” 

1318/11/VI/P - wykonania tablicy upamiętniającej 
katastrofę smoleńską 

1319/11/VI/S - przystąpienia Miasta Gdyni do pro-
jektu „E-administracja warunkiem rozwoju 
Polski. Wzrost konkurencyjności przedsię-
biorstw z wykorzystaniem innowacyjnych 
modeli referencyjnych procesów admini-
stracji publicznej” 

1320/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na za-
pewnieniu schronienia wraz z opieką dla 
ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych 
w szczególności będących osobami bez-
domnymi 

1321/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych 
prowadzących do budynku mieszkalnego 
przy ul. Olsztyńskiej 33 w Gdyni 

1322/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Krośnieńskiej 
11 w Gdyni 

1323/11/VI/M - zabezpieczenia kosztów na odśnie-
Ŝanie dachów gminnych budynków miesz-
kalnych przy ul. Chwarznieńskiej 10-12,14-
16,18-20,26-28 w Gdyni 

1324/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie zapy-
tania o cenę do 193.000 EUR na zakup 
mebli biurowych dla UMG w 2011r. 

1325/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 1238/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
15.03.2011r w sprawie wyraŜenia zgody na 
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zakup szaf metalowych BHP oraz regałów 
dla StraŜy Miejskiej 

1326/11/VI/S - sprostowania oczywistej omyłki pi-
sarskiej w zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Gdyni w sprawie Regulaminu wynagradza-
nia pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

1327/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 163/10/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 grudnia 
2010 r. 

1328/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację prac w zakresie archiwizacji 
dokumentów prawnych dotyczących po-
działów i rozgraniczeń nieruchomości 

1329/11/VI/S - wyraŜenia zgody na: zakup narzędzi 
i elektronarzędzi na potrzeby Brygady Ko-
libki, usług pracy koparko – spycharki oraz 
wywóz odpadów z terenu Zespołu Parko-
wego Kolibki i dostawa kosiarki na potrze-
by Brygady Kolibki 

1330/11/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 
1247/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 15 marca 2011 roku 

1331/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

1332/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
16220/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 07.09.2010 w sprawie wyraŜenia 
zgody na zawarcie umowy uŜyczenia loka-
lu uŜytkowego, usytuowanego przy ul. Cyl-
kowskiego w Gdyni o pow. 110 m2 ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Zawodowego i 
Osobistego „Zielona Myśl” 

1333/11/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
1235/11/VI/M, w sprawie zlecenia, do kwo-
ty 14.000 EUR, na wykonanie 3500 sztuk 
kopert z nadrukiem 

1334/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Miasta 
w miesięczniku Hotelarz 

1335/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na przedłuŜenie re-
jestracji domeny gdyniaprzedsiebiorcza.pl 
na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości 

1336/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie mate-
riałów promocyjnych na potrzeby Gdyń-
skiego Centrum Wspierania Przedsiębior-
czości 

1337/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania 15 flag o wymiarach 150 x 95 
cm z nadrukiem promocyjnym 

1338/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
dokumentacji fotograficznej z 
13.Ogólnopolskich Spotkań PodróŜników, 
śeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2010 

1339/11/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni w materiałach projektu „Gdy-
nia, bille de ma jeunesse, Gdynia miasto 
mojej młodości” organizowanego przez 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej 
w Gdyni 

1340/11/VI/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne oraz udzielenia za-
mówienia na wdroŜenie elementów pro-
duktu turystyki kulturowej „Gdyński Szlak 

Modernizmu” w latach 2011 – 2012 w try-
bie przetargu 

1341/11/VI/M - udziału Miasta Gdyni w Gdańskich 
Targach Turystycznych GTT 2011 w 
Gdańsku w dniach 15-17.04.2011 r. 

1342/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 256/10/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
14.12.2010r. w sprawie wyraŜenia zgody 
na podpisanie umowy o przyłączenie do 
sieci gazowej Ośrodka Hipoterapii przy ul. 
Spółdzielczej w Gdyni 

1343/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wzmocnie-
nia skarpy przy Trasie Kwiatkowskiego 

1344/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1241/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 
2011r. w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 
remontu lokalu uŜytkowego w budynku 
przy ul. Świętojańskiej nr 141 dla potrzeb 
Agencji Rozwoju Gdyni 

1335/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na przedłuŜenie re-
jestracji domeny gdyniaprzedsiebiorcza.pl 
na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości 

1336/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie mate-
riałów promocyjnych na potrzeby Gdyń-
skiego Centrum Wspierania Przedsiębior-
czości 

1337/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania 15 flag o wymiarach 150 x 95 
cm z nadrukiem promocyjnym 

1338/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
dokumentacji fotograficznej z 
13.Ogólnopolskich Spotkań PodróŜników, 
śeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2010 

1339/11/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni w materiałach projektu „Gdy-
nia, bille de ma jeunesse, Gdynia miasto 
mojej młodości” organizowanego przez 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej 
w Gdyni 

1340/11/VI/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne oraz udzielenia za-
mówienia na wdroŜenie elementów pro-
duktu turystyki kulturowej „Gdyński Szlak 
Modernizmu” w latach 2011 – 2012 w try-
bie przetargu 

1341/11/VI/M - udziału Miasta Gdyni w Gdańskich 
Targach Turystycznych GTT 2011 w 
Gdańsku w dniach 15-17.04.2011 r. 

1342/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 256/10/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
14.12.2010r. w sprawie wyraŜenia zgody 
na podpisanie umowy o przyłączenie do 
sieci gazowej Ośrodka Hipoterapii przy ul. 
Spółdzielczej w Gdyni 

1343/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wzmocnie-
nia skarpy przy Trasie Kwiatkowskiego 

1344/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1241/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 
2011r. w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 
remontu lokalu uŜytkowego w budynku 
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przy ul. Świętojańskiej nr 141 dla potrzeb 
Agencji Rozwoju Gdyni 

1345/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej budowy 
oświetlenia na terenie cmentarza wojenne-
go w Gdyni Redłowie 

1346/11/VI/P - organizacji gali V edycji konkursu 
„Jak Ŝyć w przyjaźni?” w dniu 15 kwietnia 
2011 roku 

1347/11/VI/P - organizacji finału XII edycji konkursu 
„Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 
roku 

1348/11/VI/P - przeznaczenia środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Nr 11 na dofinansowa-
nie kosztów wyjazdu laureatki Gdyńskiej 
Edycji Samorządowego Konkursu Nasto-
latków „Ośmiu Wspaniałych” na ogólnopol-
skie eliminacje do Warszawy 

1349/11/VI/P - dofinansowania organizacji XIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-
Lietrackie o Zbrodni Katyńskiej 

1350/11/VI/M - pokrycia z budŜetu miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Unruga 31 

1351/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy dzier-
Ŝawy nieruchomości będącej własnością 
Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na 
działalność NZOZ „Przychodnia Orlowo” 
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 
54 - nr 13/NZOZ/06 

1352/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2011 do umowy najmu nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Łanowej 22 A nr 
KB/2/2010 z 21 stycznia 2010 r. na prowa-
dzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej 

1353/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 1/2011 do umowy najmu nieruchomości 
połoŜonej przy Al. Zwycięstwa 199 nr 
KB/5/MOPS/2010 z 17 lutego 2010 r. na 
prowadzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej 

1354/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenie przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego /MS.7142.6.7.2010 

1355/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenie przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego /MS.7142.6.15.2010 

1356/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenie przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego /MS.7142.6.17.2008/ 

1357/11/VI/M - wykonania wycinki drzew przy ul. 
Wąsowicza 3 w Gdyni na terenie gminnym 
będącym w zarządzie ABK Nr 4 

1358/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
844/11/VI/M z 8 lutego 2011 roku dotyczą-
cego udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie II etapu do-
kumentacji konserwatorskiej budynku 
Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 oraz 

piętra magazynu przy NabrzeŜu Francu-
skim w Gdyni 

1359/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/460/UI/175/W/2010 z 20.08.2010 r. na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa ul. 
Poznańskiej wraz z infrastrukturą w Gdyni” 

1360/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/579/UI/220/W/2010 z 12.10.2010 r. na 
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad re-
alizacją i w okresie gwarancji zadania „Bu-
dowa ścieŜki rowerowej w ul. Rdestowej w 
Gdyni” 

1361/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie weryfikacji 
dokumentacji projektowej dla „Zintegrowa-
nego Systemu Zarządzania Ruchem „Tri-
star” 

1362/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/408/UI/146/W/2010 z 07.07.2010 r. na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn: „Regulacja 
Potoku Źródło Marii wraz z budową zbior-
nika retencyjnego Karwiny 

1363/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania „Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdy-
ni” 

1364/11/VI/U - podpisania umowy z Polskim Kon-
cernem Naftowym Orlen S.A. określającej 
zasady zajęcia gruntów pod przebudowę 
trakcji trolejbusowej w ramach realizacji 
przedsięwzięcia: „Rozwój proekologiczne-
go transportu publicznego na obszarze 
metropolitalnym Trójmiasta” 

 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. [46] – 27.04.2011 – radna Mirosława Król – w 

sprawie inwestycji podjętej przez Gminę na ul. 
Cechowej, odcinek powyŜej ul. Jantarowej – 
odpowiedź 10.05.2011. 

2. [47] – 27.04.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie aktualnego stanu miejskich placów 
zabaw – odpowiedź 11.05.2011. 

3. [48] – 27.04.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie zabezpieczenia pod budowę w przy-
szłości placów zabaw w Gdyni Cisowej, przy 
ul. Chylońskiej i hipermarkecie Biedronka – 
odpowiedź 11.05.2011. 

4. [49] – 27.04.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zasady umieszczania materiałów w 
biuletynie „Ratusz” – odpowiedź 11.05.2011 

5. [50] – 27.04.2011 – radny Marcin Horała – w 
sprawie moŜliwości wykonania chodnika 
wzdłuŜ ulicy Chabrowej na całej długości ulicy 
– odpowiedź 11.05.2011 

6. [51] – 10.05.2011 – radna Mirosława Król – w 
sprawie monitoringu na placu zabaw przy ul. 
Złotej – odpowiedź 11.05.2011 

_________________________________________ 


