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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 10 

27 maja 2011 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 26.05.11, godz. 10.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 19 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Wysłuchanie pana Bartłomieja Lewiń-

skiego, wnoszącego skargę na działalność 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał wno-
szonych na sesję RMG. 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji 
Marcin Wołek, stwierdzeniem kworum. 
Ad 2. Zaproszony pismem Bartłomiej Lewiński, wnoszą-
cy skargę na działalności i bezczynność Powiatowego 
Urzędu pracy, nie przybył na posiedzenie. Przewodniczą-
cy omówił przebieg sprawy, podsumowując, Ŝe jego 
zdaniem obie strony w tej sprawie są po części winne: 
PUP nie dotrzymał terminów, skarŜący zarejestrował 
działalność gospodarczą (przed rozstrzygnięciem spra-
wy). Radny Jerzy Miotke wyraził swoje wątpliwości 
dotyczące zasadności dotowania działalności ubezpiecze-
niowej – dotacje mają na celu m.in. tworzenie stanowisk 
pracy w dziedzinach, na które jest zapotrzebowanie na 
rynku pracy, przypominając jednocześnie o surowej 
weryfikacji wniosków składanych przez byłych stocz-
niowców po upadku gdyńskiego zakładu. Przewodniczą-
cy potwierdził, Ŝe pierwotna wersja wniosku p. B. Le-
wińskiego nie była mocną stroną aplikacji. Z otrzymanej 
korespondencji moŜe wynikać, Ŝe sprawa była prowa-
dzona przez PUP przewlekle, ale skarŜący nie poinfor-
mował urzędu o zarejestrowaniu działalności. Radny J. 
Miotke stwierdził, Ŝe sama rejestracja nie oznacza fak-
tycznego rozpoczęcia działalności. Członkowie komisji 
po dyskusji stwierdzili, Ŝe wobec uchybień po obu stro-
nach nie moŜna zająć jednoznacznego stanowiska w tej 
sprawie. Ustalono (głosowanie wniosku: 7/0/0), iŜ naleŜy 
poinformować pana B. Lewińskiego wynikach dzisiejszej 
dyskusji i ponownie zaprosić go na posiedzenie komisji 
(przed sesją 27.04). Zaproszony zostanie takŜe przedsta-
wiciel PUP.   
Ad 3. Wiceprezydent dr inŜ. arch. Marek Stępa, wspoma-
gany przez panią Iwonę Markesič z Biura Planowania 
Przestrzennego, przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Janinę Pranczke i Marię Hupka dotyczącego 
Uchwały nr III/31/10 z 22.12.2010 r. w sprawie uchwale-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kiloń-
skiego. Rekomendując odrzucenie zastrzeŜeń obu pań, 
Wiceprezydent zapewnił, Ŝe po negatywnej dla stron 
decyzji sądu obu instancji, mogą one wystąpić o odszko-
dowanie, które powinno być satysfakcjonujące. Opinia 
pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Następnie pan Wiceprezydent odniósł się do projektu 
uchwały złoŜonego przez Klub Radnych PO w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki 
Leśne w Gdyni, tzw. „Dolny Taras” Działek Leśnych, 
rejon ulic Śląskiej i Warszawskiej. Prace nad kolejnymi 
planami wynikają z przyjętego w 2008 r. przez Radę 
Miasta harmonogramu, od którego odstępstwa muszą być 
uzasadnione istotnymi argumentami. W sierpniu zostanie 
przedstawiony kolejny porządek prac planistycznych, w 
którym znajdzie się takŜe plan omawianego rejonu. W 
kształcie proponowanym przez wnioskodawców jest on 
bardzo trudny do opracowania, naleŜałoby zastanowić się 
nad doprecyzowaniem granic opracowania i podzielić na 
dwa odrębne plany, takŜe ze względu na charakterystyki 
tych rejonów. Przewodniczący komisji przepraszając za 
niedopatrzenie i brak zaproszenia skierowanego do wnio-
skodawców - klubu radnych zaproponował przełoŜenie 
dyskusji na spotkanie przed sesją.  
Do kolejnego projektu uchwały w sprawie wykazu kąpie-
lisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta 
Gdyni w roku 2011, wyjaśnień udzielił Naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Bartosz Fran-
kowski. Projekt zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 
7/0/0. Pozytywną opinię (7/0/0) uzyskał takŜe projekt 
uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony środowi-
ska przed hałasem dla miasta Gdyni przyjętego uchwałą 
nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.10.2008 
omawiany przez pana Naczelnika.  
Pakiet projektów uchwał w sprawie gospodarowania 
mieniem komunalnym omówił syntetycznie Wiceprezy-
dent Bogusław Stasiak: 
- w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie odrębnej 
własności trzech lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni oraz wyraŜenia zgody na ich 
sprzedaŜ wraz z udziałami w prawie uŜytkowania wie-
czystego gruntu połoŜonego przy ul. Orłowskiej 17, w 
formie przetargu ustnego nieograniczonego, opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 5/0/0. 
- w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób 
fizycznych połoŜonej w Gdyni przy ul. Suchej, opinia 
pozytywna w głosowaniu: 5/0/0 
- w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod drogę 



2 
 

publiczną – ulicę Strzelców, opinia pozytywna w głoso-
waniu: 7/0/0 
- w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Miasta 
Gdyni – Miasta na prawach powiatu nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Adm. J.Unruga, opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 7/0/0 
- w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie w formie daro-
wizny, uŜytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy, ul. Igna-
cego Paderewskiego, opinia pozytywna w głosowaniu: 
7/0/0 
- w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetar-
gu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Dworcowej 11A, opinia pozytywna w głosowa-
niu: 7/0/0 
- w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Kwiatowej 11, opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Omówiono takŜe projekt uchwały wnoszony na sesję w 
trybie 7-dniowym w sprawie przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni do programu „Ryby dla Zatoki” - opinia pozytyw-
na w głosowaniu: 7/0/0, a takŜe w sprawie przystąpienia 
Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu systemowego 
„Rodzina bliŜej siebie”, dotyczącego wsparcia klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Tu 
dodatkowych informacji udzielił radny Bartosz Barto-
szewicz. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Ad 4. Protokół z dnia 15.02.2011 został przyjęty bez 
uwag w głosowaniu: 7/0/0. Protokół z dnia 22 marca 
2011 r. takŜe został przyjęty jednogłośnie (7/0/0). 
Ad 5. Kolejne posiedzenie odbędzie się 27 kwietnia o 
godz. 11. Radny J. Miotke ponownie zawnioskował o 
zajęcie się sprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 
ul. Płk. Dąbka, na styku dwóch gmin: Gdyni i Kosakowa.   
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 27 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG. 
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych oraz 
stwierdzeniem kworum przewodnicząca komisji Danuta 
Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek obrad przyjęto bez zmian. 
Ad 3. Do protokołów z dnia 9 i 16 marca 2011 nie zgło-
szono uwag – zostały przyjęte bez zmian.  
Ad 4. Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła projekty 
uchwał związanych z nową ustawą dot. opieki nad 
dziećmi do lat 3: 

• w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za 
pobyt dziecka w Ŝłobku – opinia pozytywna w 
głosowaniu 5/0/0. 

• w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru 
Ŝłobków i klubów dziecięcych – w tym miejscu 
swoje wątpliwości co do ustalenia wysokości 
opłaty – jego zdaniem zbyt duŜa - wyraził rad-
ny Bogdan KrzyŜankowski. Pani Wiceprezy-
dent wyjaśniła, Ŝe kwota nie jest stawką mak-

symalną, wnoszona jest jednorazowo, a zwią-
zana jest z obowiązkiem prowadzenia przez 
Gminę rejestru, co wiąŜe się z kosztami. Opinia 
do projektu pozytywna – 4/0/1. 

• w sprawie planu nadzoru nad Ŝłobkiem, klubem 
dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakre-
sie warunków i jakości świadczonej opieki nad 
dziećmi do lat 3, opinia pozytywna w głosowa-
niu: 5/0/0. 

• w sprawie uchylenia i przyjęcia nowego Statutu 
śłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. 
Wójta Radtkego 23, opinia pozytywna w gło-
sowaniu: 5/0/0. 

Kolejne projekty prezentowane przez panią Wiceprezy-
dent dotyczyły:  

• powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. 
świrki i Wigury 14, opinia pozytywna w gło-
sowaniu: 5/0/0. 

• powołania Rady Społecznej przy SPZOZ 
Ośrodku Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
Gdyni, opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni do realizacji projektu systemowego „Rodzina 
bliŜej siebie”, dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni omówił Wicepre-
zydent Michał Guć. Opinia pozytywna w głosowaniu: 
5/0/0.  
Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 18 maja 2011 r. 
godz. 17.30, na które zostanie zaproszona pani Dyrektor 
MOPS Mirosława Jezior.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 28 kwietnia: 
 
Posiedzenie Komisji Kultury miało charakter objazdowy 
po wybranych placówkach Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gdyni. Udział w posiedzeniu wzięli członkowie 
Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz dyrek-
tor MBP w Gdyni Pani Violetta Trella. Posiedzenie otwo-
rzyła przewodnicząca Komisji Joanna Chacuk, która po 
przywitaniu wszystkich zgromadzonych, przypomniała, 
Ŝe dzisiejsze spotkanie poświęcone jest zapoznaniu się z 
funkcjonowaniem MBP, poznaniem jej zasobów, planów 
działań. 
Pierwszą odwiedzoną placówką była Filia nr 7 (ul. Śląska 
56). Dyrektor MBP omówiła plany prac remontowych 
planowanych w rok bieŜący, kierownik filii uzupełniła 
informację na temat bieŜących działań bibliotecznych, 
kulturalnych organizowanych przez placówkę. Komisja 
oprowadzona została po pomieszczeniach biblioteki oraz 
zapoznana z jej zasobami. Następnie Komisja udała się 
do Filii nr 3 (ul. Morska 113), gdzie zapoznała się z 
bogatą ofertą placówki skierowaną zarówno do dzieci i 
młodzieŜy, jak i osób dorosłych. Kierownik placówki 
omówiła realizowane działania z zakresu biblioterapii, a 
takŜe współpracę z radą dzielnicy oraz organizacjami 
pozarządowymi. Komisja zapoznana została ze szczegó-
łami wprowadzania zasobów bibliotecznych MBP do 
systemu komputerowego, celem stworzenia całościowej, 
spójnej bazy danych. Ostatnią odwiedzoną placówką była 
Filia nr 1, będąca największą pod względem metraŜu 
palcówką MBP. Kierownik placówki oprowadziła człon-
ków komisji po pomieszczeniach placówki, omówiła 
prowadzone działania biblioteczne.  
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W dalszej części spotkania członkowie spotkania zapo-
znani zostali z zasobami MBP, która obecnie posiada 
ponad 573 tys. woluminów, z których korzysta 44 637 
czytelników. W roku 2009 czytelnicy korzystali z biblio-
tek 476 435 razy, wypoŜyczyli do domu 826 458  wolu-
minów, na miejscu skorzystali z 430 298  wydawnictw 
ksiąŜkowych, multimedialnych i czasopism. Od 1999 
roku tworzona jest komputerowa baza danych o zbiorach 
biblioteki w programie "Patron". W Czytelni Naukowej, 
WypoŜyczalni Naukowej, Gdyńskiej Bibliotece Akade-
mickiej oraz filiach bibliotecznych nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 udostępniono stano-
wiska komputerowe dla czytelników. W Gdyńskiej Bi-
bliotece Akademickiej moŜna korzystać z Systemu In-
formacji Prawnej "LEX", w Czytelni Naukowej nato-
miast z programu LEX Polonica Maxima. 
Następnie Dyrektor MBP omówiła realizowany przez 
MBP projekt Nagrody Literackiej Gdynia. Nominowa-
nych szóstej edycji Nagrody Literackiej Gdynia poznamy 
w maju 2011 r. Tegoroczne Dni Nagrody Literackiej 
Gdynia odbędą się w specjalnie na tę okazję zbudowa-
nym Miasteczku Literackim. Podczas plenerowych spo-
tkań będzie moŜliwość wysłuchania interesujących roz-
mów, zabrania głosu i włączenia się w dyskusję, wzięcia 
udziału w warsztatach literackich, moŜliwość zakupu 
interesujących ksiąŜek, a takŜe moŜliwość wymienienia 
się swoimi archiwalnymi zbiorami literatury.  
 Na koniec członkowie Komisji zapoznani zostali z har-
monogramem działań realizowanych przez filie MBP w 
Gdyni w Maju 2011 r.  
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 24 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM. 

2. Przygotowanie projektu uchwały w/s powoła-
nia zespołu ds. wyboru ławników. 

3. Nazewnictwo ulic. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.1. zmian w budŜecie miasta na 2011 rok – opinia pozy-
tywna – 3/0/0 
4.2. zmian w WPF – opinia pozytywna – 3/0/0 
Ad. 2 
Komisja przygotowała i wniesie na najbliŜszą sesję w 
trybie nadzwyczajnym projekt uchwały w sprawie powo-
łania zespołu ds. wyboru ławników na kadencję 2012-
2015. 
Wynik głosowania – 3/0/0. 
Ad. 3 
Do komisji wpłynęły propozycje nadania gdyńskim 
ulicom imion Tomasza Łączewnego (przedwojenny 
gdyński nauczyciel) oraz admirała Romualda Wagi. 
Następne posiedzenie – 6 czerwca, godz. 15.15. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2011-03-23: 
 

1365/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

1366/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 
22.02.2011 r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 
rok 2011 

1367/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 
22.02.2011 r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami na rok 2011 

1368/11/VI/P - druku zaproszeń i plakatów upamięt-
niających obchody 71. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej 

 
2011-03-24: 

 
1369/11/VI/M - udzielenia zamówienia na udostęp-

nienie łącza sieci internetowej na Tar-
gach Mieszkaniowych tabelaofert.pl wio-
sna 2011 

 
2011-03-29: 

 
1370/11/VI/P - wyznaczenia przedstawicieli Gminy 

do udziału w Grupie Koordynującej projekt 
„Równi wobec prawa – gdyński program 
poradnictwa obywatelskiego i prawnego” 
realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„OVUM” 

1371/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

1372/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 8/2011 do 
umowy KB/26/MOPS/2008 z dnia 
01.10.2008 r. w sprawie realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej, polegające-
go na prowadzeniu schroniska z funkcją in-
terwencyjnego punktu noclegowego dla 
osób w stanie nietrzeźwości i upojonych 
alkoholem przebywających na terenie 
Gdyni 

1373/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 6/2011 do 
umowy KB/23/MOPS/2009 z dnia 
28.10.2009 r. w sprawie prowadzenia 
schroniska dla osób bezdomnych uzaleŜ-
nionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z 
terapią uzaleŜnienia tych osób 

1374/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 4/2011 do 
umowy najmu z dnia 16.04.2007 roku na 
wynajęcie nieruchomości na prowadzenie 
Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 na terenie 
miasta Gdyni 

1375/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 5/2011 do 
umowy najmu z dnia 01.10.2007 roku na 
wynajęcie nieruchomości na prowadzenie 
Rodzinnego Domu Dziecka nr 5 na terenie 
miasta Gdyni 

1376/11/VI/R - określenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia 
działających na terenie miasta Gdyni 

1377/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 1049/11/VI z 
dnia 01.03. 2011 r. w sprawie akceptacji 
aneksu Nr 2/2011do umowy najmu nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Ry-
baków 2 na prowadzenie w niej placówki 
opiekuńczo- wychowawczej 
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1378/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Miej-
skiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

1379/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Szpi-
tala Miejskiego w Gdyni 

1380/11/VI/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

1381/11/VI/O - zakupu rzutnika multimedialnego dla 
I Akademickiego Liceum Ogólnokształcą-
cego w Gdyni z okazji jubileuszu 20 – lecia 
klas akademickich w placówce 

1382/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy z dzielnicy Redłowo 

1383/11/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Sporto-
wych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 
kosztów związanych z organizacją Gdyń-
skiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych 

1384/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
zwycięzców konkursu Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego organizowanego przez 
Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni 

1385/11/VI/O - dofinansowania kosztów realizacji 
filmu powstającego w ramach edukacji fil-
mowej w III Liceum Ogólnokształcącym w 
Gdyni 

1386/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora IV 
Liceum Ogólnokształcącego, w Gdyni oraz 
ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

1387/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w 
Gdyni oraz ustalenie trybu wyłaniania 
przedstawicieli: rady pedagogicznej oraz 
rodziców uczniów, celem powołania komisji 
konkursowej 

1388/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształ-
cących w Gdyni oraz ustalenie trybu wyła-
niania przedstawicieli: rady pedagogicznej 
oraz rodziców uczniów, celem powołania 
komisji konkursowej 

1389/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni 
oraz ustalenie trybu wyłaniania przedsta-
wicieli: rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

1390/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni oraz 
ustalenie trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

1391/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gdyni oraz 
ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

1392/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 17 w Gdyni oraz 
ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

1393/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni oraz 
ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

1394/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni oraz 
ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli: 
rady pedagogicznej oraz rodziców 
uczniów, celem powołania komisji konkur-
sowej 

1395/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Nr 16 w Gdyni oraz ustalenia 
trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pe-
dagogicznej oraz rodziców , celem powo-
łania komisji konkursowej 

1396/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Nr 28 w Gdyni oraz ustalenia 
trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pe-
dagogicznej oraz rodziców , celem powo-
łania komisji konkursowej 

1397/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Nr 44 w Gdyni oraz ustalenia 
trybu wyłaniania przedstawicieli: rady pe-
dagogicznej oraz rodziców , celem powo-
łania komisji konkursowej 

1398/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdy-
ni oraz ustalenia trybu wyłaniania przed-
stawicieli: rady pedagogicznej oraz rodzi-
ców , celem powołania komisji konkurso-
wej 

1399/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
Nr 2 w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłania-
nia przedstawicieli: rady pedagogicznej, 
celem powołania komisji konkursowej 

1400/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
Nr 3 w Gdyni oraz ustalenie trybu wyłania-
nia przedstawicieli: rady pedagogicznej, 
celem powołania komisji konkursowej 

1401/11/VI/O - przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora 
Kolegium Miejskiego – Centrum Kształce-
nia Ustawicznego w Gdyni oraz ustalenie 
trybu wyłaniania przedstawicieli rady pe-
dagogicznej, celem powołania komisji kon-
kursowej 

1402/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2011r. 



5 
 

1403/11/VI/S - zmiany postanowień umowy nr 
KB/253/SI/I/W/2010 z dnia 28.04.2010 r. z 
firmą Sprint sp. z o.o. na wykonanie doku-
mentacji projektowo kosztorysowej oraz 
wniosku o pozwolenie na budowę dla dru-
giego etapu budowy kanalizacji teletech-
nicznej realizowanej w ramach projektu 
„Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w 
Gdyni 

1404/11/VI/S - zmiany postanowień umowy nr 
SK/2077/SI/51-W/2009 z dnia 12.11.2009 
r. z firmą Sprint sp. z o.o. na wykonanie 
dokumentacji projektowo kosztorysowej 
oraz wniosku o pozwolenie na budowę dla 
pierwszego etapu budowy kanalizacji tele-
technicznej realizowanej w ramach projek-
tu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w 
Gdyni 

1405/11/VI/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na aktualizację zestawień budyn-
ków i osób w narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2011 r 

1406/11/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa na Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Nordea Bank Polska S.A. 

1407/11/VI/M - wykonania wentylacji w mieszka-
niach gminnych nr 1B i 2B w gminnym bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 
27 w Gdyni 

1408/11/VI/M - wykonania wentylacji w mieszka-
niach gminnych nr 1A, 3A, 1B, 2B w gmin-
nym budynku mieszkalnym przy ul. Arci-
szewskich 29 w Gdyni 

1409/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Zamenhofa 7 w Gdyni 

1410/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Nauczycielskiej 5 w Gdyni 

1411/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Zamenhofa 7 w Gdyni 

1412/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Ramułta 37 w Gdyni 

1413/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Widnej 5 w Gdyni 

1414/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Pogodnej 4 w 
Gdyni 

1415/11/VI/M - ustanowienia dozoru lokalu miesz-
kalnego przy ul. Kapitańskiej 39 w Gdyni 

1416/11/VI/M - zakupu betonowych stołów do ping-
ponga na plac zabaw przy Opata Hackiego 
- Zamenhofa oraz sprzętu zabawowego na 
plac zabaw przy ul. Chylońskiej 59-63 

1417/11/VI/M - remontu wiaty śmietnikowej przy ul. 
Dickmana 26 

1418/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Boh. Starówki Warszawskiej 18 w Gdyni 

1419/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Płk. Dąbka 185 w Gdyni 

1420/11/VI/M - zmiany zarządzenia 16889/06/IV/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 listo-
pada 2006 roku dotyczącego ustalenia za-
sad struktury i wielkości wyłączeń ze 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych i budynków 

mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy 
zasób Gminy 

1421/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1422/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1423/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1424/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1425/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz warunków 
oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w 
trybie bezprzetargowym w uŜytkowanie 
wieczyste nieruchomości gruntowej poło-
Ŝonej przy ulicy Benisławskiego 

1426/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz warunków 
oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w 
trybie bezprzetargowym w uŜytkowanie 
wieczyste nieruchomości gruntowej poło-
Ŝonej przy ulicy Benisławskiego 

1427/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup druków – zawiadomień dot. Na-
rodowego Spisu Powszechnego Ludności i 
Mieszkań 2011 

1428/11/VI/S - akceptacji zmiany treści umów za-
wartych w latach 2009- 2010 związanych 
ze zmianą stawki podatku VAT 

1429/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę nasadzeń 
roślinnych wraz z pielęgnacją na wybra-
nych kwietnikach sezonowych na terenie 
Miasta Gdyni –II ETAP 

1430/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie dokumentacji odbiorowej na 
podstawie 200 decyzji dotyczących nasa-
dzeń rekompensujących na terenie Gdyni 

1431/11/VI/P - zawarcia umowy dotyczącej dofinan-
sowania kosztów budowy Komisariatu Po-
licji - Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana w 
roku 2011 

1432/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 
uczniów klas drugich gdyńskich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych w ramach pro-
jektu edukacji ekologicznej „Spotkanie z 
Morzem Bałtyckim – 2011” 

1433/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/513/UP/106/W/2008 z dnia 
02.09.2008 r. zawartej pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Elek-
troprojekt S.A. Oddział Łódź 

1434/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania pn.: „Budowa ulicy 
Zielnej w Gdyni” 

1435/11/VI/R - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na materiały statystyczne dot. 
Gdyni 

1436/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011r. 

1437/11/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bez-
domnych Dom Modlitwy „AGAPE” na reali-
zację zadania publicznego z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na zapew-
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nieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 
osób starszych, niepełnosprawnych w 
szczególności będących osobami bez-
domnymi 

1438/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów biurowych na potrzeby kwalifikacji woj-
skowej w 2011r. 

1439/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na wynajem powierzchni reklamowej, na 
ekspozycję wielkoformatowej reklamy 
Gdyni 

1440/11/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
Miasta Gdyni w materiałach informacyj-
nych oraz na stronie internetowej projektu 
„Dialog, kompromis, partycypacja społecz-
na – edukacja w szkole na rzecz zrówno-
waŜonego rozwoju gmin na obszarach 
chronionych” 

1441/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na druk 150 plakatów do 
ekspozycji w lokalach gminnych przezna-
czonych na wynajem 

1442/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi tłuma-
czenia treści miejskich materiałów promo-
cyjnych 

1443/11/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy 
TG/557/92 z dnia 21.12.1992 r., przedmio-
tem której jest grunt połoŜony na hali pła-
skiej – pawilon handlowy nr 220 

1444/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Manganowej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

1445/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Jana z Kolna przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

1446/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
743/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 
ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego 
nr 5 połoŜonego przy ul. Korzeniowskiego 
25 A w Gdyni, przeznaczonego do sprze-
daŜy w drodze przetargu nieograniczone-
go, ustnego oraz powołania Komisji Prze-
targowej i przeprowadzenia nieograniczo-
nego ,ustnego przetargu 

1447/11/VI/M - przeprowadzenia publicznego, nie-
ograniczonego przetargu ustnego na 
sprzedaŜ lokali uŜytkowych stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni oraz powo-
łania Komisji Przetargowej 

1448/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach na lata 
2009-2012 z organizacjami pozarządowy-
mi prowadzącymi świetlice socjoterapeu-
tyczne 

1449/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu działań prozdrowotnych wśród 
uczniów klas III gdyńskich szkół podsta-
wowych w zakresie zdrowego odŜywiania 

1450/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 
EUR na robotę budowlaną: „ Kompleksowa 

termomodernizacja Gimnazjum Nr 1, przy 
ul. 10 Lutego 26 w Gdyni” 

1451/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 
EUR na robotę budowlaną: „ Kompleksowa 
termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 1, przy ul. Legionów 27 w 
Gdyni” 

1452/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 
EUR na robotę budowlaną: „ Kompleksowa 
termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
Nr 39, przy ul. Adm.Unruga 88a w Gdyni” 

1453/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 4.845.000 
EUR na robotę budowlaną: „ Kompleksowa 
termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
Nr 35, przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni” 

1454/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na promocję pro-
duktu turystycznego „Szlak kulinarny Cen-
trum Gdyni” 

1455/11/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR, na opracowanie koncepcji i 
organizację Międzynarodowego Forum 
Gospodarczego Gdynia 2011 

1456/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie kubków z oko-
licznościowym nadrukiem 

1457/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk folderu promującego Gdynię i te-
reny inwestycyjne 

1458/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie 
spotkania inauguracyjnego dla członków 
Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011” 

1459/11/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.7142.6.2.2011) 

1460/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację spotkania miast gospodarzy 
Culture 2011 Tall Ships Regatta 

1461/11/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. ŁuŜyckiej 1 

1462/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na rehabilitację dla 
mieszkańców dzielnicy 

1463/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na druk plakatu in-
formującego o Pomorskim Dniu Przedsię-
biorczości IDG 

1464/11/VI/R - akceptacji aneksu do zawartej po-
między Prezydentem Miasta Gdyni a Aliną 
i Piotrem Kołelis umowy najmu nierucho-
mości połoŜonej przy ul. Artemidy 3 na 
prowadzenie w niej placówki opiekuńczo-
wychowawczej 

1465/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zada-
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nia koordynacji programu „Pies w wielkim 
mieście” w roku 2011 

1466/11/VI/R - powołania komisji oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie zadań z zakresu ekologii i 
ochrony zwierząt 

1467/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 10/2011 do umowy z 2.11.1999 r. za-
wartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z 
siedzibą w Sopocie w sprawie udostępnie-
nia miejsc dla mieszkańców Gdyni w pro-
wadzonych przez Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej domach pomocy społecznej 

1468/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie in-
wentaryzacji pomników przyrody na terenie 
Gdyni 

1469/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 751/11/V/U z 
1.02.2011 r. dotyczącego wykonania prze-
budowy wyspy rozdzielającej na skrzyŜo-
waniu ul. Bosmańskiej i PodchorąŜych w 
Gdyni” 

1470/11/VI/U - udzielenia zamówienia w trybie z 
wolnej ręki na wykonanie robót dodatko-
wych związanych z inwentaryzacją pn: 
„Budowa ulicy Cechowej w Gdyni” 

1471/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/431/UI/159/W/2010 r. z 15.07.2010 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy kanalizacji sanitar-
nej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, 
Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej 
w Gdyni 

1472/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/720/UI/240/W/2009 r. z 03.11.2009 r, 
KB/363/UI/124/W/2010 z 21.06.2010 r. i 
KB/523/UI/206/W/2010 z 22.09.2010 r. re-
alizowanych w ramach zadania pn: „Roz-
budowa ulic Apollina i Izydy” 

1473/11/VI/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/10/UR/2008 w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków przebudowy 
dróg publicznych spowodowanej inwesty-
cją niedrogową polegającą na budowie ze-
społu budynków wielorodzinnych w Gdyni 
połoŜonych przy zbiegu ulic Legionów i 
Powstania Styczniowego oraz upowaŜnie-
nia do podpisania ww. aneksu do umowy 

1474/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń 
zieleni przy ul. Chwaszczyńskiej 

1475/11/VI/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie map do celów informatycznych dla 
prowadzonych przez Wydział Inwestycji 
zadań gminnych 

1476/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/687/UI/258/W/2010 z 01.12.2010 r. na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn: „Zagospo-
darowanie terenu szkoły I ALO w Gdyni” 

1477/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
10992/05/IV/M z 20 września 2005 roku 
dotyczącego administrowania sali posie-
dzeń wraz z pomieszczeniami przynaleŜ-
nymi w budynku B-103 naleŜącymi do 

Stoczni Remontowej „Nauta” S.A,. ul. Wa-
szyngtona 1 

1478/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
rozbiórki obiektów gminnych przy ul. Or-
łowskiej 1, Spacerowej 9a 

1479/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 193.000 EUR na usługi: „Wykonanie 
zdjęć lotniczych, ortofotomapy, numerycz-
nego modelu terenu dla obszaru miasta 
Gdyni i terenów przyległych 

1480/11/VI/M - upowaŜnienia pracownika jednostki 
budŜetowej – Zarząd Dróg i Zieleni do za-
łatwiania spraw wynikających z ustawy o 
drogach publicznych 

1481/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 110 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Rybaków – 
część działki nr 1062/10, przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

1482/11/VI/M - zmiany umowy uŜyczenia MG nr 
/13/08 zawartej ze stowarzyszeniem Gdyń-
ski Klub Eksploracji Podziemnej 

1483/11/VI/M - uniewaŜnienia postępowania o za-
mówienie publiczne na wykonanie inwenta-
ryzacji budynków oraz aktualizacji doku-
mentacji technicznej nieruchomości na po-
trzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości przeprowadzonego w trybie 
zapytania o cenę 

1484/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na wykonanie inwentary-
zacji budynków oraz aktualizacji dokumen-
tacji technicznej nieruchomości na potrze-
by Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości 

1485/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na wykonanie wycen nie-
ruchomości na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości 

1486/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia na wykonanie wycen nieruchomości na 
potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości przeprowadzonego w trybie 
zapytania o cenę i upowaŜnienia do podpi-
sania umowy 

1487/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na wykonanie 
usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomośc 
przeprowadzonego w trybie zapytania o 
cenę i upowaŜnienia do podpisania umów 
na potrzeby 

1488/11/VI/O - upowaŜnienia pani Ewy Łowkiel – 
wiceprezydenta miasta Gdyni do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni w sprawach 
związanych z realizacją projektu „Równe 
szanse dla uczniów gdyńskich szkół pod-
stawowych” 

1489/11/VI/O - upowaŜnienia pani Ewy Łowkiel – 
wiceprezydenta miasta Gdyni do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni w sprawach 
związanych z realizacją projektu „Równe 
szanse dla uczniów gdyńskich gimnazjów” 

1490/11/VI/O - organizacji roku szkolnego 2011-
2012 w prowadzonych przez miasto Gdy-
nię placówkach oświatowych 
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1491/11/VI/P - przejęcia działalności kulturalno-
oświatowej w obiekcie przy ul. Waszyngto-
na 1 w Gdyni przez Centrum Kultury w 
Gdyni 

1492/11/VI/P - dofinansowania organizacji gdyńskiej 
edycji Festiwalu Polskich Filmów Krótko-
metraŜowych „Short Waves” 

1493/11/VI/P - organizacji X Przeglądu Twórczości 
Teatralnej Dzieci i MłodzieŜy Szkół Spe-
cjalnych „My zaczarowani Teatrem” 

1494/11/VI/P - organizacji finału XII edycji konkursu 
„Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 
roku 

1495/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania w 
przedmiocie organizacji w Gdyni imprezy 
sportowej 

1496/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

1497/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 
22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia 
planu finansowego UM Gdyni na 2011 rok 

1498/11/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 

1499/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamó-
wienia uzupełniającego nr 3 do umowy nr 
KB/473/PK/3/w/2008 – rozbudowa monito-
ringu wizyjnego miasta Gdyni 

1500/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 16834/10/V/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 paź-
dziernika 2010 r. w sprawie: harmonogra-
mu otwartych konkursów ofert dla podmio-
tów prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na zadania realizowane w roku 
2011 roku 

1501/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania 
dotyczącego prowadzenia Ośrodka Hipote-
rapeutycznego mieszczącego się w Gdyni 
przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni, w okresie 
od 1 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 
2013 roku 

 
2011-03-30: 

 
1502/11/VI/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania 

budŜetu miasta Gdyni, sprawozdań, o któ-
rych mowa w art. 265 pkt. 2 ustawy o fi-
nansach publicznych i informacji o stanie 
mienia Miasta Gdynia za 2010 rok, przed-
stawienia Radzie Miasta i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wy-
konania budŜetu miasta Gdyni oraz przed-
stawienia Radzie Miasta sprawozdań, o 
których mowa w art. 265 pkt. 2 ustawy o fi-
nansach publicznych i informacji o stanie 
mienia Miasta Gdynia za 2010 rok 

 
2011-03-31: 

 

1503/11/VI/M - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

1504/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na publikację promującą gdyńskie wyda-
rzenia sportowe na łamach Dziennika Bał-
tyckiego 

1505/11/VI/M - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
dzierŜawy dotyczącej Skate Parku zlokali-
zowanego w Parku Kilońskim 

 
2011-04-05: 

 
1506/11/VI/P - dokonania zmian w Umowie Nr 

KB/810/PON/26/W/2010 zawartej dnia 
30.12.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Pomorską Fundacją Filmową w 
Gdyni z siedzibą w Gdyni 

1507/11/VI/U - zamówienia wykonania fotografii 
dokumentujących zabytkową stolarkę oraz 
zabytkowe detale z kościoła w Wielkim 
Kacku 

1508/11/VI/U - podpisania umowy o współpracy i 
udzieleniu dofinansowania w formie dotacji 
celowej na prace archeologiczne i geode-
zyjne związane z realizacją projektu pn.: 
„Kolej Metropolitalna w Trójmieście” 

1509/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów w 
ramach zadania „Budowa ulicy Aragońskiej 
z budową kanalizacji deszczowej i oświe-
tlenia oraz przebudową istniejącej infra-
struktury kolidującej z inwestycją” 

1510/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XIV Małego Gdyńskiego Fo-
rum Zespołów teatralnych, którego organi-
zatorem jest Samorządowa Szkoła Pod-
stawowa Nr 17 w Gdyni 

1511/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XXVIII Konkursu Recytator-
skiego Poezji Polskiej organizowanego 
przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Gdyni 

1512/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Międzyszkolnego Konkursu Ma-
tematycznego dla klas VI organizowanego 
przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni 

1513/11/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia 16834/10/V/P z dnia 
26.10.2010 r. 

1514/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie terenu zieleni na pasach 
międzyjezdniowych wzdłuŜ ul. Chwasz-
czyńskiej na wysokości ul. Myśliwskiej w 
Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją 

1515/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie zabezpieczenia drzew ro-
snących na zboczu skarpy przy ul. Wielko-
polskiej na wysokości ul. Olgierda w Gdyni 

1516/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Wesołej 5 w 
Gdyni 

1517/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
rozbiórki obiektów gminnych mieszkalno-
gospodarczych wraz z kosztorysem inwe-
storskim przy ul. Zielonej 23 w Gdyni 

1518/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej 
rozbiórki obiektów gminnych przy Al. Zwy-
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cięstwa 164a, Adwokackiej 18/20, Legio-
nów 23a,Wielkopolskiej 100 a w Gdyni 

1519/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1520/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1521/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1522/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1523/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1524/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 27 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1525/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 29 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1526/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 31 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1527/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 33 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1528/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 39 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1529/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 41 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1530/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 49 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1531/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 53 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1532/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację stoiska podczas dorocznej 
konferencji Seatrade Cruise Shipping 
Convention w Miami (USA) 

1533/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na czyszczenie flag promują-
cych Międzynarodowe Forum Gospodar-
cze oraz Heineken Open’er Festiwal 

1534/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 
geodezyjnego działek przeznaczonych pod 
budowę przepompownię ścieków w ul. 
Westy w Gdyni 

1535/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania polegającego na 
budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, So-
kolej, Jałowcowej i Malinowej w Gdyni 

1536/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie tablic infor-
macyjnych oraz uzupełnienie kanalizacji 
technicznej dla sygnalizacji świetlnej w re-
jonie ul. Władysława IV 

1537/11/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni w konkursie „Dwa Teatry” 

1538/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup, wymianę 
i naprawy opon w samochodach słuŜbo-
wych Urzędu Miasta, StraŜy Miejskiej, OSP 
Wiczlino 

1539/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR. na promocję Mia-
sta Gdyni podczas Gdańskich Targów Tu-
rystycznych w dniach 15-17.04.2011 r. 

1540/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na powierzenie reali-
zacji zadania: Rehabilitacja i opieka szpi-
talna osób po laryngektomii 

1541/11/VI/P - zmiany treści zarządzenia nr 
1226/11/VI/P w sprawie przyznania Nagro-
dy Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów 
najlepszych prac dyplomowych o tematyce 
gdyńskiej wykonanych na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Gdańskiej 

1542/11/VI/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta 
Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzyna-
rodowym w trakcie Kieler Woche 2011 

1543/11/VI/U - zlecenia Eko Dolinie Sp. z o.o. utyli-
zacji odpadów zebranych w trakcie wio-
sennej zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych na terenie miasta Gdyni 

1544/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni w 
związku z Pucharem Świata ITKF oraz Pu-
charem Polski w kategorii dzieci w Karate 
Tradycyjnym 

1545/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru autorskiego nad realizacją zadania: bu-
dowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni 

1546/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

1547/11/VI/P - przygotowania scenariusza i prowa-
dzenie Gali konkursu „Jak Ŝyć w przyjaź-
ni?” 

1548/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru in-
westorskiego nad realizacją wykonania 
wzmocnienia skarpy przy Trasie Kwiat-
kowskiego 

1549/11/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla 
postawienia w stan likwidacji budynku po-
łoŜonego przy ul. Leszczynki 177 

1550/11/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia 
do 193.000 EUR na wykonanie wielobran-
Ŝowej dokumentacji projektowo- kosztory-
sowej dla budowy drogi dojazdowej do 
przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu 
wraz z infrastrukturą techniczną 

1551/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 243 zlokalizowanego na placu targo-
wym 

1552/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia z Miastem Gdańsk w sprawie po-
krywania przez Miasto Gdynia kosztów re-
habilitacji mieszkańców Gdyni w warszta-
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tach terapii zajęciowej znajdującym się w 
Gdańsku 

1553/11/VI/M - podpisania umowy na świadczenie 
przez Telekomunikację Polską S.A. usługi 
dostępu do Internetu DSL tp, na potrzeby 
Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej 

1554/11/VI/S - uruchomienia środków budŜetowych 
na wydatki związane z kosztami obsługi 
wizyt 

1555/11/VI/P - przyłączenia energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego 

1556/11/VI/P - aktywacji dwóch kart SIM do mode-
mów GSM dla potrzeb MCZK 

1557/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

1558/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na publikację reklamy dzier-
Ŝawy gruntu parkowo-pałacowego w Gdy-
ni-Orłowie w miesięczniku „Forbes” 

1559/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na publikację reklamy dzier-
Ŝawy gruntu parkowo-pałacowego w Gdy-
ni-Orłowie w tygodniku „Polityka” 

1560/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
pokrycie kosztów wywózki mebli 

1561/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1493/11/VI/P 
z 29 marca 2011 roku dotyczącego organi-
zacji X Przeglądu Twórczości Teatralnej 
Dzieci i MłodzieŜy Szkół Specjalnych „My 
zaczarowani Teatrem” 

1562/11/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla 
postawienia w stan likwidacji budynków po-
łoŜonych przy ul. Witomińskiej 72 

1563/11/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla 
postawienia w stan likwidacji budynków po-
łoŜonych przy ul. Chwarznieńskiej 2 

1564/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/643/UI/139/W.2008 dotyczącej zadania 
pn: „Stadion rugby z zapleczem socjalnym 
w Gdyni” 

1565/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 1088/11/VI/O 
w sprawie udzielenia zamówienia publicz-
nego na organizację zajęć świetlicowych 
dla dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Karwiny 

1566/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na przeprowadzenie 
prezentacji oraz konsultacji dla dyrektorów 
gdyńskich szkół i placówek oświatowych 
wraz z jednym pracownikiem upowaŜnio-
nym do obsługi programu komputerowego 
„iArkusz organizacyjny” 

1567/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni 
na dofinansowanie wyjazdu pani Małgorza-
ty Sulik związanego z udziałem w pracach 
komisji konkursowej ogólnopolskiego etapu 
konkursu „8 Wspaniałych” 

1568/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów eliminacji powiatowych Pomor-
skiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej 
„Kaszebscze Spiewe” oraz dla laureatów 
Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Ka-
szubskiej „Rodno Mowa”, których organiza-
torem jest SP Nr 6 w Gdyni 

1569/11/VI/O - zakupu komputerów dla Zespołu 
Szkół Technicznych w Gdyni z okazji jubi-

leuszu 65-lecia placówki oraz nadania 
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego 

1570/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów XVI Międzyszkolnego Konkursu 
Ortograficznego, którego organizatorem 
jest Gimnazjum Nr 4 w Gdyni 

 
2011-04-06: 

 
1571/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 

uczniów wraz z opiekunem z Zespołu 
Szkół Hotelarsko Gastronomicznych w 
Gdyni na międzynarodowe spotkanie mło-
dzieŜy, które odbywać się będzie w Anka-
rze 

1572/11/VI/M - wyraŜenia zgody na przekazania 
środków pienięŜnych z tytułu odszkodowa-
nia za wycinkę gałęzi oraz zwrot kosztów 
postępowania sądowego 

 
2011-04-12: 

 
1573/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn.: 
„Budowa rowu odprowadzającego wody 
opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną 
drogą dojazdową oraz przebudowa infra-
struktury technicznej w Gdyni przy ul. Puc-
kiej/Potasowej” 

1574/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia placu za-
baw oraz fragmentu dojazdu do osiedla - 
wjazd od ul. Widnej w Gdyni 

1575/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/520/UI/170/W/2005 z dnia 15.09.2005r 
dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa ka-
nalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdy-
ni” 

1576/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/344/UI/95/W/2005 z dnia 26.06.2005 r. 
na pełnienie nadzoru zadania pn. „ Budo-
wa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami w ulicach Horyda i Płk. Dąbka” 

1577/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
SOO/890/01/UI (KB/203/UI/82/W/2002) z 
dnia 17.09.2001r dotyczącej zadania pn.: 
,,Przebudowa i rozbudowa budynku RI-
WIERA przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni 
z przeznaczeniem na Muzeum Marynarki 
Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni’’ 

1578/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/918/UI/327/W/2006 z dnia 22.12.2006r 
dotyczącej zadania pn.: „Budowa krytej 
pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni 
przy ul. Stawnej” 

1579/11/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w II Ogólnopolskim Kon-
kursie Literacko – Plastycznym „Marzec - 
Kwiecień - Maj trzy oblicza wiosny” dla 
uczniów przebywających w szpitalach na 
terenie całej Polski, którego organizatorem 
jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w 
Gdyni 

1580/11/VI/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ 
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni 
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1581/11/VI/M - zmiany Zarządzenia Nr 
312/2010/Vi/M z dnia 21 grudnia 2010 roku 
w sprawie: wyraŜenia zgody na świadcze-
nie usług transportowych związanych z re-
alizacją wyroków sądowych orzekających 
eksmisję z lokali mieszkalnych w 2011 ro-
ku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających 
Ŝadnej wartości materialnej na wysypisko 
śmieci 

1582/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Dickmana 24 w Gdyni 

1583/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul 
Abrahama 70 w Gdyni 

1584/11/VI/M - wymiany drzwi w gminnych lokalach 
mieszkalnych w budynku przy ul. Sando-
mierskiej 1A w Gdyni 

1585/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Płk. Dąbka 187 w Gdyni 

1586/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

1587/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

1588/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

1589/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na konserwację instalacji 
alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji 
Turystycznej przy Alei Jana Pawła II 

1590/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie balonów z na-
drukiem promocyjnym 

1591/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie projektu i przy-
gotowania do druku reklamy prasowej 
promującej gdyńskie wydarzenia sportowe 

1592/11/VI/R - zawarcia umowy najmu nieruchomo-
ści połoŜonej przy ul. Artemidy, na prowa-
dzenie w niej rodzinnego domu dziecka 

1593/11/VI/U - akceptacji treści umowy 
KB/89/UI/34/W/2006 z dnia 22.02.2006 r. 
dotyczącej zadania pn.: Budowa kolektora 
deszczowego od ul. Janka Wiśniewskiego 
do Basenu Nr IV wraz z drogą eksploata-
cyjną w Gdyni” 

1594/11/VI/O - dofinansowania organizacji XIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – 
Literackiego o Zbrodni Katyńskiej 

1595/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy 12 uczniów wraz z 2 opiekunami z 
Gimnazjum Nr 2 w Gdyni do szkoły w 
Rödeby w Szwecji w ramach wymiany 
międzyszkolnej 

1596/11/VI/O - dofinansowania XIV Zawodów Kom-
puterowych MłodzieŜy Szkół Podstawo-
wych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych 
przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni oraz Ligę 
Obrony Kraju 

1597/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/585/UI/224/W/2010 z dnia 26.10.2010r 
o wykonanie roboty budowlanej 

,,Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z 
jej przedłuŜeniem do ulicy Chwaszczyń-
skiej w Gdyni - odcinek I’’ 

1598/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/151/UI/37/W/2009 z dnia 27.02.2009r. 
na pełnienie nadzoru inwestorskiego zada-
nia pn. „ kanalizacja deszczowa w ul. Or-
łowskiej, Popiela, Króla Jana III; parking 
przy ul. Orłowskiej; ul. Orłowska etap I” 

1599/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie przesadze-
nia krzewów rokitnika 

1600/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1550/11/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 kwietnia 
2011 r. rozpoczynającego postępowanie 
przetargowe na wybór wykonawcy doku-
mentacji dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa 
drogi dojazdowej do przystani rybackiej w 
Gdyni – Oksywie wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

1601/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 05.11.2010 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa ulicy śukowskiej w Gdyni wraz z 
infrastrukturą techniczną” 

1602/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1347/11/VI/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
22.03.2011 r. w sprawie organizacji finału 
XII edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w 
dniu 16 maja 2011 roku 

1603/11/VI/P - zmiany warunków powołania Pana 
Jarosława Wojciechowskiego na stanowi-
sko dyrektora Centrum Kultury w Gdyni 

1604/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup kontynuacji abonamentu progra-
mu Norma Pro 

1605/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Pustki Cisowskie - Demptowo 
festynu rodzinnego w dniu 3 maja 2011r. 

1606/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno – 
rekreacyjnego z okazji uroczystości święta 
3 – go Maja 

1607/11/VI/P - zakupu 100 egzemplarzy albumu 
„Ryszard Kaczorowski Prezydent Polaków” 

1608/11/VI/R - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne w sprawie zamó-
wienia publicznego na dostawę 500 tysięcy 
sztuk torebek na psie nieczystości 

1609/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na sprzedaŜ, dostawę i rozładunek krze-
wów o wartości do 14.000 EUR 

1610/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na sprzedaŜ, dostawę i rozładunek pnączy 
o wartości do 14.000 EUR 

1611/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

1612/11/VI/O - akceptacji wyników postępowania 
konkursowego na realizację programów 
profilaktycznych w latach 2011 -2013 

1613/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa 
1614/11/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 

dzierŜawnego oraz warunków przetargu 
pisemnego nieograniczonego na oddanie 
w dzierŜawę na okres 10 lat nieruchomości 
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stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w rejonie ul. Grottgera 

1615/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie internetowego serwisu tury-
stycznego www.gdyniaturystyczna.pl 

1616/11/VI/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej z 
Uniwersytetem Gdańskim dotyczącej or-
ganizacji konferencji „Project Management 
– zarządzanie projektami w praktyce” 

1617/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na druk ulotki Nawigator Kul-
turalny 

1618/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie renowacji elementów ekspo-
zycji Gdyni na terenie Portu Lotniczego 
Gdańsk Rębiechowo 

1619/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie strony internetowej 
www.gdynia2014.com 

1620/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie kamizelek od-
blaskowych z nadrukiem okolicznościowym 

1621/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk plakatów informacyjnych 

1622/11/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do umowy nr UP/G-EZ/643/2010 z 
10.11.2010 r. o przyłączenie do sieci ga-
zowej Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spół-
dzielczej w Gdyni 

1623/11/VI/K - ulokowania wolnych środków budŜe-
towych w kwocie 30.000.000 zł na rachun-
ku lokaty terminowej 

1624/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umów 
KB/767/UI/304/W/2007 i 
KB/480/UI/182/W/2010 dotyczącego rozli-
czenia prac projektowych dla ścieŜki rowe-
rowej wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej 

1625/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie kanalizacji 
teletechnicznej dla światłowodowej sieci 
szkieletowej realizowanej w ramach projek-
tu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w 
Gdyni” w ulicy Cechowej 

1626/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
4.855.000 EUR na wykonanie zadania pn: 
„Budowa sieci oświetleniowej ul. Waleria-
nowej w Gdyni” 

1627/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
opracowania pn: „Program funkcjonalno-
uŜytkowy dla Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania 
ruchem i transportem publicznym” i upo-
waŜnienia do podpisania umowy w tej 
sprawie 

1628/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 1072/11/VI/O 
w sprawie zawarcia umowy zlecenia na 
prowadzenie warsztatów z zakresu zajęć 
teatralno-wokalno-tanecznych w ramach 
wniosku Rady Dzielnicy Dąbrowa „Teatr 
piosenki i tańca”, który uzyskał dofinanso-
wanie w konkursie dla rad dzielnic „Gdynia 
po godzinach” 

1629/11/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z Chapmansgymna-

siet w Karlskronie w ramach wymiany mię-
dzyszkolnej 

1630/11/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 

1631/11/VI/O - zakupu nagród dla zwycięzców oraz 
organizacji szóstej edycji Międzyszkolnego 
Konkursu Wiedzy o Gdyni pod hasłem 
„Gdynia – miasto, które mnie urzekło” or-
ganizowanego przez Zespół Szkół Nr 14 

1632/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy 15 uczniów wraz z 3 opiekunami z 
Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni do 
Ligurii w ramach warsztatów malarsko-
fotograficznych 

1633/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 361 zlokalizowanego na placu targo-
wym 

1634/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 249 zlokalizowanego na placu targo-
wym 

1635/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 353 zlokalizowanego na placu targo-
wym 

1636/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. J. Wiśniewskiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

1637/11/VI/M - zmiany umowy dzierŜawy i sporzą-
dzenia aneksu nr 1 do umowy 
MG/156/D/09 z 25.06.2009 r. 

1638/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Al. Jana Pawła II przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

1639/11/VI/M - zmiany umowy dzierŜawy nr 
MG/6/D/09 z 12.01.2009 r. 

1640/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na usługę reklamową podczas Gdyńskich 
Targów Turystycznych w dniach 15 – 
17.04.2011 r. 

1641/11/VI/P - naprawy punktu kamerowego nr 46 
systemu monitoringu wizyjnego miasta 

1642/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup telewizo-
ra oraz odtwarzacza DVD na potrzeby Re-
feratu SłuŜby Wojskowej 

1643/11/VI/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu 
postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
193.000 EUR na usługi telefonii komórko-
wej wraz z dostawa sprzętu dla UM Gdyni 

1644/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 193.000 EUR na dostawę 
mebli biurowych dla UMG w 2011 r. 

1645/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu realizacyjnego udo-
stępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego 
oraz oznakowania informacyjnego Rezer-
watu Przyrody „Kępa Redłowska” 
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1646/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację pobytu w 
Gdyni pana Piotra Pawłowskiego, Honoro-
wego Obywatela Gdyni 

1647/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wymianę przyci-
sków w kabinie dźwigu osobowego „Pila-
wa” 

1648/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1501/11/VI/P 
z 29 marca 2011 roku dotyczącego ogło-
szenia otwartego konkursu ofert dla pod-
miotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego na realizację zadania doty-
czącego prowadzenia Ośrodka Hipotera-
peutycznego mieszczącego się w Gdyni 
przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni w okresie 
od 1 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 
2013 roku 

1649/11/VI/P - organizacji finału XII edycji konkursu 
„Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 
roku 

 
2011-04-14: 

 
1650/11/VI/R - zlecenia w trybie zamówienia pu-

blicznego do kwoty 14. 000 EUR opraco-
wania i zamieszczenia dodatku specjalne-
go w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki”, 
wykonania stempla z logo „Gdynia Natu-
ralnie” oraz przeprowadzenia warsztatów 
wykonania papieru czerpanego, w ramach 
akcji „Dzień Ziemi 2011 - drzewko za ma-
kulaturę” 

 
2011-04-15: 

 
1651/11/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania w domu dla matki z ma-
łoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy oraz w 
palcówkach opiekuńczo - wychowawczych 
prowadzonych przez organizacje pozarzą-
dowe 

1652/11/VI/R - akceptacji aneksu Nr 6/2011 do 
umowy KB/9/MOPS/2009 z dnia 
01.04.2009 r. w sprawie zapewnienia 
schronienia wraz z opieką dla około 17 
osób starszych, niepełnosprawnych w 
szczególności będących osobami bez-
domnymi 

1653/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na pro-
wadzeniu całodobowej placówki opiekuń-
czo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 
dla 14 dzieci w wieku od 3. roku Ŝycia do 
18. roku Ŝycia 

1654/11/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy z Gdańską Fundacją Innowacji Spo-
łecznej na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjaliza-
cyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku 
Ŝycia do 18. roku Ŝycia 

 
2011-04-19: 

 
1655/11/VI/M - zatwierdzenia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego poniŜej 
193.000 EUR na usługę geodezyjną: „Wy-
konanie zdjęć lotniczych, ortofotomapy, 
numerycznego modelu terenu dla obszaru 
miasta Gdyni i terenów przyległych o po-
wierzchni 208 km2 

1656/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną: „Bu-
dowa sieci oświetleniowej ul. Walerianowej 
w Gdyni’’ 

1657/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/739/UI/275/W/2010 z dnia 14.12.2010r 
związanej z realizacją zadania: „Budowa 
kaplicy pogrzebowej z zapleczem tech-
nicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni” 

1658/11/VI/O - wyraŜenia zgody dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 na zmianę prze-
znaczenia nie wykorzystanych środków 
pozostałych z wyjazdu uczniów na festiwal 
Teatralny na Litwie na dofinansowanie wy-
jazdu na międzynarodowy Festiwal w La 
Roche sur Yon (Francja) 

1659/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
Zespołu Pieśni i Tańca „KRÔSNIĂTA” ze 
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni na Mię-
dzynarodowy Festiwal Zespołów Folklory-
stycznych, który organizowany jest w Po-
stawach na Białorusi 

1660/11/VI/O - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wy-
konania koszulek promujących XVII Ogól-
nopolski Finał Samorządowego Konkursu 
Nastolatków „8 Wspaniałych” 

1661/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni 

1662/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni 

1663/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Legionów 84 w Gdyni 

1664/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Dickmana 20 w Gdyni 

1665/11/VI/M - wykonania wymiany podłóg w 
mieszkaniu gminnym przy ul. Morskiej 72 
w Gdyni 

1666/11/VI/M - wykonania ozonowania w budynku i 
w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Szczecińskiej 26 w Gdyni 

1667/11/VI/M - wykonania wycięcia drzewa (śliwy) i 
redukcji korony klonu przy Al. Marszałka 
Piłsudskiego 50 oraz wycięcia drzewa 
(wierzby) przy ul. Komandorskiej 7A w 
Gdyni na terenie gminnym będącym w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 4 Gdyni 

1668/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Opata Hackiego 25 w Gdyni 

1669/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Legionów 78 w Gdyni 

1670/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 
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1671/11/VI/M - udzielenia zamówienia na wykona-
nie aneksów do wycen nieruchomości 

1672/11/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR, na realizację promocji pro-
jektu „Rozwój elektronicznych usług pu-
blicznych w Gdyni 

1673/11/VI/M - wynajęcia wraz z obsługą tech-
niczną, w dniach 09-10.05.2011 r., Hali 
Sportowo – Widowiskowej „Gdynia” przy 
ul. Kazimierza Górskiego 8 na potrzeby or-
ganizacji wiosennej edycji Targów Pracy w 
dniu 10 maja 2011 roku 

1674/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania 2000 sztuk znaczków okolicz-
nościowych promujących miasto 

1675/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie 100 egzempla-
rzy miniaturowych kutrów rybackich z napi-
sem Gdynia wraz z opakowaniem 

1676/11/VI/U - przyjęcia regulaminu organizacyjne-
go Zarządu Cmentarzy Komunalnych w 
Gdyni 

1677/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup sprzętu 
biurowego 

1678/11/VI/P - akceptacji Aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1334/PK/30-w/2009 dot. dzierŜawy 
gruntu dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

1679/11/VI/P - ubezpieczenia sprzętu elektronicz-
nego systemu monitoringu wizyjnego mia-
sta 

1680/11/VI/P - odłowni dla dzików 
1681/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 

grupy uczniów i opiekunów z Zespołu 
Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w 
Gdyni do Kilonii (Niemcy) w ramach wy-
miany młodzieŜy z Gemeinschaftsschule 
Friedrichsort 

1682/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z wyjazdem 12-osobowego zespołu 
uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 1 w Gdyni i 2 opiekunów na Świa-
towe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu” w 
Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki 

1683/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji o rozpoczęcie postępowania w trybie 
zapytania o cenę na dostawę umunduro-
wania dla funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej 
w Gdyni 

1684/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/622/UI/212/W/2006 z dnia 20.09.2006 
r. dotyczącej zadania pn.: „Ulica Święto-
jańska – pętla uliczna ” 

1685/11/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Hutniczej i ul. Puckiej– 
Gdyńska Spółdzielnia Ogrodniczo Pszcze-
larska 

1686/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę roczną za 2011 rok z tytułu uŜytko-
wania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Gminy Kosakowo – cmentarz w 
Kosakowie 

1687/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EURO, na promocję Mia-
sta Gdyni podczas III Ogólnopolskiego Fo-
rum MłodzieŜowych Liderów Turystyki w 
dniach 9 - 12.06.2011 r. 

1688/11/VI/M - uregulowania naleŜności wynikają-
cych z postanowienia Sądu Rejonowego w 
Gdyni 

1689/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1347/11/VI/P 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
22.03.2011 r. w sprawie organizacji finału 
XII edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w 
dniu 16 maja 2011 roku 

1690/11/VI/P - dokonania zmian w Umowie Nr 
KB/812/PON/28/W/2010 zawartej dnia 
30.12.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Fundacją Słoneczna Jesień z 
siedzibą w Gdyni 

1691/11/VI/P - sprawozdania z realizacji programu 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ro-
ku o działalności poŜytku publicznego i wo-
lontariacie na rok 2010 

1692/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup druków 
ścisłego zarachowania do wydawania li-
cencji transportowych, zezwoleń i za-
świadczeń wraz z kosztami przesyłki 

1693/11/VI/S - zakupu literatury fachowej do UM 
Gdyni w 2011 roku 

1694/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wystąpienie o 
interpretację indywidualną dotyczącą sto-
sowania stawki podatku od towarów i usług 
na zakup sprzętu komputerowego w pro-
jekcie „Rozwój elektronicznych usług pu-
blicznych w Gdyni” 

1695/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1343/PK/35-w/2009 I DO UMOWY 
sk/1342/pk/35W/2009 dot. dzierŜawy grun-
tu dla potrzeb monitoringu wizyjnego 

1696/11/VI/P - przeniesienia kamery nr 67 monito-
ringu wizyjnego miasta 

1697/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2011 roku 

1698/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
emisji reklam elektronicznych z animacją 
promujących Gdynię na stronie 
www.trójmiasto.pl oraz wykonania reklamy 
Gdyni do emisji na ekranie LED 

1699/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy 
Gdyni w magazynie Forum Pomorskie 

1700/11/VI/M - zlecenia do 14.000 EUR na wyko-
nanie taśm z nadrukiem promującym mia-
sto 

1701/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 100 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków 
– część działki nr 1062/10, przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

1702/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 5.844 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ryba-
ków – część działki nr 80/3, przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

1703/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk plakatu informują-
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cego o wiosennej edycji Gdyńskich Targów 
Pracy 

1704/11/VI/M - akceptacji treści aneksu nr 2 do 
umowy nr KB/735/UI/259-W/2009 dotyczą-
cej opracowania graficznego i przygotowa-
nia do druku materiałów promujących pro-
jekt „Przebudowa układu drogowego Wę-
zła św. Maksymiliana wraz z budową tune-
lu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami 
SKM i PKP w Gdyni” 

1705/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 193.000 EUR na 
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją i w okresie gwarancji robót 
budowlanych polegających na komplekso-
wej termomodernizacji czterech szkół na 
terenie Gdyni 

1706/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie analizy moŜ-
liwości odtworzenia historycznej bryły i 
formy w rejonie północno-zachodniego na-
roŜnika budynku Dworca Morskiego przy 
ul. Polskiej 1 w Gdyni 

1707/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację spektakli 
teatralnych w Ŝłobku „Niezapominajka” 

1708/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przygotowanie i prezen-
tację podczas warsztatów w Eberswalde 
opracowania o sposobach rekuperacji 
energii w gdyńskiej sieci trolejbusowej w 
ramach projektu Trolley 

1709/11/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy 
KB/844/UI/301/W/2009 na wykonanie wie-
lobranŜowego projektu koncepcyjnego dla 
przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów 
dzielnicy Chylonia, pomiędzy ulicami Ko-
mierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską 
i Zamenhofa w Gdyni” 

1710/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji przebudowy końcowego odcinka się-
gacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni 

1711/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną „Roz-
budowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w 
Gdyni” 

1712/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn: 
„Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Mar-
szałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdy-
ni” 

1713/11/VI/U - zawarcia umów dotyczących dotacji 
udzielonych przez RM Gdyni na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru, znajdujących się na terenie admi-
nistracyjnym Gminy Miasta Gdyni 

1714/11/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu 
pisemnego nieograniczonego na oddanie 
w dzierŜawę na okres 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 

 

2011-04-26: 
 
1715/11/VI/U - otwarcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego z wolnej ręki na 
wykonanie robót dodatkowych w ramach 
zadania: „Przebudowa ulicy Zielnej w Gdy-
ni” 

1716/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/204/UI/62/W/2010 z dnia 15.04.2010 r. 
na opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
p.n.:„Budowa dróg gminnych wraz z infra-
strukturą techniczną w rejonie ulic Stryj-
skiej i Przemyskiej w Gdyni 

1717/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/97/UI/17-W/2008 z dnia 20.02.2008 r. 
dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja 
przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie I 
etap” 

1718/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

1719/11/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 
Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu 
oraz trybu pracy komisji konkursowej 

1720/11/VI/O - zakupu tablicy multimedialnej dla 
Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni z oka-
zji jubileuszu 65 - lecia istnienia placówki 

1721/11/VI/O - zakupu dwóch telewizorów dla Szko-
ły Podstawowej Nr 28 w Gdyni z okazji ju-
bileuszu 50 – lecia istnienia placówki 

1722/11/VI/O - zakupu tablicy multimedialnej dla 
Szkoły Podstawowej Nr 42 w Gdyni z oka-
zji jubileuszu 25 – lecia istnienia placówki 

1723/11/VI/O - doposaŜenia sali grupy przedszkol-
nej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdyni z 
okazji jubileuszu 75 – lecia istnienia pla-
cówki 

1724/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z wyjazdem 27-osobowej grupy uczniów z 
Gimnazjum Nr 4 w Gdyni i 4 opiekunów na 
Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umy-
słu” w Waszyngtonie w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki 

1725/11/VI/O - powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora: Poradni Psychologiczno – Pe-
dagogicznej Nr 2 i 3 w Gdyni 

1726/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawar-
tych w 2010 r. na realizacje badań profilak-
tycznych 

1727/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o.o. w Gdyni 

1728/11/VI/M - wystąpienia o pozwolenie na budo-
wę dotyczące posadowienia typowych ko-
mórek blaszanych na posesji przy ul. Mu-
chowskiego 4 

1729/11/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.7142.6.19.2009) 
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1730/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (sprawa nr MS.DK-71409-
1/18/08) 

1731/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyń-
skiej 50 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - do 30 września 2011 
r. 

1732/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 64 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1733/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 35 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

1734/11/VI/P - wykonania statuetek na Nagrodę 
Artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni „Ga-
lion Gdyński” 

1735/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 1643/11/VI/S 
dotyczącego akceptacji wniosku o rozpo-
częciu postępowania o zamówienie pu-
bliczne w trybie przetargu nieograniczone-
go poniŜej 193.000 EUR na usługi telefonii 
komórkowej wraz z dostawą sprzętu dla 
Urzędu Miasta Gdyni 

1736/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845 EUR na wykonanie za-
dania „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wicz-
lińskiej w Gdyni” 

1737/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/961/PK/21 dotyczącej dzierŜawy miej-
sca na maszcie antenowym oraz przyłą-
czenia i dostawy energii elektrycznej dla 
potrzeb monitoringu wizyjnego miasta 

1738/11/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Stanisława Danielewicza „Jazzowisko 
Trójmiasta. Historia jazzu w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie 1945-2010.” 

1739/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na organizację 
konferencji prasowej inaugurującej projekt 
„Gdyński Szlak Modernizmu” 

1740/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14000 EUR, na publikację reklamy Miasta 
w magazynie Business Class 

1741/11/VI/P - przygotowania wystawy zdjęć 
1742/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

1743/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń 
rekompensujących zieleń na terenie Gdyni 
wraz z trzyletnią pielęgnacją 

1744/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na opracowanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego projektu budo-
wy ścieŜki rowerowej w ciągu Alei Zwycię-
stwa 

1745/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego w związku z realizacją inwestycji 

pn. „Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ 
Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni” 

1746/11/VI/S - przeprowadzenia okresowych badań 
lekarskich członków Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Wiczlinie 

1747/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

1748/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 968/11/VI/K z 22 lutego 
2011 r. w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok 

1749/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 969/11/VI/K z 22 lutego 
2011 r. w sprawie ustalenia planu finanso-
wego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2011 rok 

1750/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
dokonanie rozliczenia wierzytelności doty-
czących nakładów na nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Knyszyńskiej 3 

1751/11/VI/R - zakupu domeny na potrzeby eduka-
cyjnego projektu badawczego „Miasto 
Gdynia w okresie II Wojny Światowej” 

1752/11/VI/U - projekt zarządzenia w sprawie wyra-
Ŝenia zgody na zawarcie umowy cesji wie-
rzytelności wykonawcy robót budowlanych 
zadania „Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdy-
ni” 

1753/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę dotyczącą spo-
rządzania opinii prawnej 

1754/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na obsługę domeny: 
pies.gdynia.pl przesz okres dwóch lat 

1755/11/VI/R - realizacji umowy nr 
SOO/3253/98/UO dot. najmu gruntu leśne-
go stanowiącego działkę nr 196/1 km 5 L 

1756/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów III Międzyszkolnego Festiwalu 
Gwiazd Muzyki pop 2011 „You can sing”, 
którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 
11 w Gdyni 

1757/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów VI Ogólnopolskiego Festiwalu 
„Gim Show 2011” o Grand Prix Prezydenta 
Miasta Gdyni, którego organizatorem jest 
MDK w Gdyni 

1758/11/VI/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/178/OE/19-W/2011 zawartej pomiędzy 
Gminą Miasta Gdynia a Stowarzyszeniem 
Polskich Artystów Muzyków na wsparcie 
realizacji zadania publicznego pod tytułem 
„Gdyńska Dziecięca Akademia Muzyczna” 

1759/11/VI/S - wyraŜenia zgody na udzielenie za-
mówienia publicznego do 14.000 EUR na 
roboty remontowo-budowlane sanitariatów 
w budynku będącym w uŜytkowaniu OSP 
w Wiczlinie 

1760/11/VI/P - organizacji obiadu i wizyty w Akwa-
rium Gdyńskim dla przedstawicieli gdyń-
skich miast siostrzanych uczestniczących 
w XIX Igrzyskach Miast Bliźniaczych 

1761/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wizyty delegacji z Axel 
/Holandia 
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1762/11/VI/M - zmiany terminu umowy nr 
SK/2526/MB/38-W/2010 na wykonanie ro-
bót budowlanych polegających na remon-
cie hali targowej w Gdyni przy ul. Wójta 
Radtkego obejmujących wykonanie insta-
lacji elektrycznych wewnętrznych 

1763/11/VI/M - wyznaczenia wspólnego członka 
rady nadzorczej spółki Pot Lotniczy 
Gdańsk sp. z o.o. reprezentującego gminy 
miast Gdańska, Gdyni i Sopotu 

1764/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr 
KB/663/UI/218/W/2009 dotyczącego za-
kończenia opracowania i końcowego rozli-
czenia wykonanej dokumentacji dla przed-
sięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Ko-
lej Metropolitalna w Trójmieście” 

1765/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/711/UI/270/W/2010 na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
zmienionego zakresu inwestycji pn: „Roz-
budowa ulicy Puckiej i Chylońskiej w Gdyni 
na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kar-
tuskiej wraz z budową ścieŜki rowerowej 
oraz budową i przebudową infrastruktury 
technicznej drogi” 

1766/11/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 

1767/11/VI/M - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na montaŜ konstrukcji wraz z oświe-
tleniem na Hotelu Gdynia oraz wykonanie 
5 powłok wypełniających konstrukcję pro-
mujących wydarzenia z miejskiego kalen-
darza imprez 

1768/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dodatko-
wych egzemplarzy projektu budowlanego 
dla zmienionego zakresu inwestycji pn.: 
"Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Klifu 
Nadmorskiego" 

1769/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na opracowanie koncepcji 
branŜy drogowej wraz z odwodnieniem dla 
ulicy Wiczlińskiej i branŜy hydrotechnicznej 
dla zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej 

 
2011-04-27: 

 
1770/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 

KB/408/UI/146/W/2010 z dnia 07.07.2010r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: "Regulacja 
Potoku Źródło Marii wraz z budową zbior-
nika retencyjnego KARWINY" 

 
2011-04-28: 

 
1771/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-

stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 121 o powierzchni 9,6 m2 zlo-
kalizowanego na placu targowym 

1772/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 369 zlokalizowanego na placu targo-
wym 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [52] – 12.05.2011 – radny Marcin Horała – w 

sprawie działań ABK-4 w sprawie montaŜu 
podzielników ciepła w budynku przy ul. Chy-
lońskiej 33 

2. [53] – 13.05.2011 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie moŜliwości przekształcenia uŜytko-
wania wieczystego na rzecz SM Senior 

3. [54] – 16.05.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie szacowanych kosztów inwestycji w 
postaci budowy ronda zamiast skrzyŜowania 
ul. Chylońskiej i Owsianej w Gdyni Cisowej 

4. [55] – 16.05.2011 – radny Łukasz Cichowski – 
w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy 
ul. ZboŜową, Morską a Przedszkolem Nr 32 

_________________________________________ 


