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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 22 

13 stycznia 2012 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 13.01.12, godz. 09.40 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Rewizyjna – 27 października 
2011 r. 
 
Porządek posiedzenia – realizacja inwestycji w roku 
2011 
Przedmiotowy temat omówili Wiceprezydent Marek 
Stępa i Naczelnik Wydziału Inwestycji, pani Teresa 
Horiszna. 
Na ostatniej sesji – przypomniał Wiceprezydent - RM 
uwzględniła wniosek Prezydenta dot.  zmian w budŜecie 
Wydziału Inwestycji. Znaczące zmiany dotyczą 13. 
pozycji. Zmiany dotyczące 9. z nich wiąŜą się z wynika-
mi przetargów i – w konsekwencji – moŜliwością realiza-
cji inwestycji przy zaangaŜowaniu mniejszych niŜ zapla-
nowano środków.  
Przesunięcie środków na przyszły rok, zaplanowanych w 
związku z realizacją Teatru Muzycznego: Miasto zobo-
wiązało się do współfinansowania inwestycji, jednak 
wobec mniejszego postępu prac niŜ planowano, taka 
konieczność zaistnieje w przyszłym roku budŜetowym.  
Znaczące zmniejszenia wobec nie uzyskania tzw. przero-
bów nastąpiły w odniesieniu do nast. inwestycji: 
- wdroŜenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ru-
chem TRISTAR; 
- budowa ścieŜek rowerowych (w ramach programu 
realizowanego z udziałem Gdańska i Sopotu); 
- rozwój komunikacji rowerowej w Aglomeracji Trój-
miejskiej; 
- przebudowa dróg powiatowych (ulice Morska i Kal-
ksztajnów); 
- przebudowa skrzyŜowania ul. Chylońskiej i Północnej; 
- wykonanie bramownicy uniemoŜliwiającej przejazd 
TIR-om ulicą Kcyńską; 
- Licea – przebudowa szkół; 
- ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i moderniza-
cja systemu odprowadzania wód opadowych; 
- budowa placu zabaw przy ul. Złotej  
O przyczynach opóźnień dot. realizacji  niektórych z w/w 
inwestycji poinformowała p. T. Horiszna: 
- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR: 
procedura wyłaniania wykonawcy trwa długo, poniewaŜ 
podlega kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
Proces uzyskiwania uzgodnień był szczególnie trudny i 
Ŝmudny. Wpłynęło bardzo duŜo pytań przetargowych (na 
ok. 500 udzielono odpowiedzi, pozostałe pytania wpłynę-
ły po terminie). Sporna kwestia wiąŜąca się z działką 
wspólnoty w Sopocie spowodowała konieczność doko-
nania zmiany projektu, co z kolei pociągnęło za sobą 

konieczność wyznaczenia dodatkowego terminu składa-
nia ofert.  
Umowa zostanie zawarta prawdopodobnie na początku 
2012 roku.  
- Przebudowa dróg powiatowych: opóźnienia nastąpiły na 
etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. W roku 
bieŜącym rozpoczęta zostanie realizacja skrzyŜowania 
ulic Morskiej i Kalksztajnów.  
- Budowa ścieŜek rowerowych: wstrzymano przetarg z 
uwagi na brak kompletu uzgodnionej dokumentacji, w 
tym projektu na ścieŜkę na ul. Unruga i wzdłuŜ Estakady 
Kwiatkowskiego. 
- Wykonanie bramownicy uniemoŜliwiającej przejazd 
TIR-om ulicą Kcyńską: konieczne jest dokonanie kilku 
dodatkowych uzgodnień. Projekt jest gotowy. Wykonanie 
nastąpi w przyszłym roku 
Naczelnik poinformowała o stanie zaawansowania trwa-
jących prac oraz o inwestycjach juŜ zakończonych: 
Drogi powiatowe:  
- zakończono, odebrano i rozliczono realizację Wzg. Św. 
Maksymiliana; 
- zrealizowano pierwszy odcinek ulicy Chwarznieńskiej – 
trwa  załatwianie pozwoleń na uŜytkowanie 
Drogi gminne: 
- zwiększono kwotę zaplanowanych wydatków o 2 mln. 
zł. na przebudowę ulic Oksywia (z pętlą autobusową); 
- zakończono realizację ulic Aragońskiej, Wawrzyniaka, 
Oliwkowej, Zielonej i  ronda na ul. Cechowej; 
- zrealizowano ścieŜkę rowerową na Bulwarze Nadmor-
skim 
Inwestycje oświatowe: 
- trwa realizacja boiska na terenie I Liceum Akademic-
kiego; 
- w ramach zaplanowanych 500 tys. zł. rozliczono drobne 
prace na terenie SP Nr 18; 
- trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji sali 
gimnastycznej w SP Nr 6; 
- zakończono adaptację SP Nr 34; 
Inwestycje w dziale gospodarki komunalnej: 
- zrealizowano kanał odwadniający teren w rejonie ulic 
Puckiej i Potasowej (z drogą dojazdową); 
- zakończono przebudowę kanału deszczowego w rejonie 
Al. Jana Pawła II; 
- rozpoczęto realizację kanału deszczowego na ul. Ku-
kowskiego (kluczowe przedsięwzięcie dla odwodnienia 
Al. Zwycięstwa) 
W związku z pytaniem radnego A. Denisa o mechanizmy 
powodujące występowanie znaczących róŜnic między 
kosztorysami a ostatecznymi wynikami przetargów, 
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, iŜ wykonawcy koszto-
rysów posiłkują się rozporządzeniem oraz cennikiem 
opracowywanym przez firmy śledzące rynek. Tym sa-
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mym kosztorys bazuje na realiach rynkowych sprzed 
paru miesięcy. 
______________________________________________ 

 
Komisja Sportu – 20 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 21 
grudnia, 

3. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. przyjęcia budŜetu miasta Gdyni na 2012 rok – 
projekt wraz z autopoprawką zreferował skarb-
nik miasta. Komisja podtrzymała swoją opinię 
z poprzedniego posiedzenia. 

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-
2022 – komisja podtrzymała swoją opinie z po-
przedniego posiedzenia. 

3. wyboru biura do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego – opinia pozytywna 
– 4/0/0 

4. zmian w statucie GOSiR – projekt zreferował 
dyrektor GOSiR, M.Łucyk. Opinia pozytywna 
– 4/0/0. 

Ad. 3 
Komisja zapoznała się z prezentacją, przedstawiającą 
kandydatury do tytułu „Sportowca Roku” w róŜnych 
kategoriach; tytuły zostaną wręczone podczas Gali Spor-
tu. Komisja postanowiła równieŜ zastanowić się nad 
propozycjami kandydatur. 
4 stycznia 2012 Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza na 
sesję – termin ten niestety koliduje z innymi sportowymi 
wydarzeniami w mieście. Przewodnicząca poprosi prze-
wodniczącego Zarządu RD Chylonia o zmianę terminu. 
Następne posiedzenie – 24 stycznia 2012. Komisja zapra-
sza p. M.Machnikowskiego. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 21 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie 
pomnika Marszałka Piłsudskiego, 

2. Opinie do projektów uchwał na sesję. 
Ad. 1 
Komisja postanowiła wnieść autopoprawkę do projektu 
uchwały – w tytule wpisać „wyraenia zgody na lokaliza-
cję pomnika”. Głosowanie – 4/0/0. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1. w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 
rok – opinia pozytywna – 4/0/0 

2. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2012-2022 – 
opinia pozytywna – 4/0/0. 

____________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2011-12-06: 

 
 
4413/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie z wol-
nej ręki na organizację tradycyjnej za-
bawy sylwestrowej 

4414/11/VI/P - zamówienia modułu do zamieszcza-
nia na miejskim portalu internetowym 
gdyńskich wydawnictw i tygodnika „Ra-
tusz” w formie plików JPG i ich konwersji 
do programu Flash oraz zmian w CMS 
(panelu administracyjnym 

4415/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowa-
dzącym działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania dotyczącego 
utrzymania sprawności psychicznej i in-
tegracji osób chorych na stwardnienie 
rozsiane, mieszkańców Gdyni 

4416/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publiczne-
go na realizację zadania dotyczącego 
wspierania rozwoju dzieci niepełno-
sprawnych i zagroŜonych niepełno-
sprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkań-
ców Gdyni 

4417/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publiczne-
go na realizację zadania dotyczącego 
prowadzenia aktywizacji społecznej osób 
po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni 

4418/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publiczne-
go na realizację zadania dotyczącego 
prowadzenia centrum informacji dla osób 
niesłyszących i niedosłyszących, miesz-
kańców Gdyni 

4419/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowa-
dzącemu działalność poŜytku publiczne-
go na realizację zadania dotyczącego 
wspierania rozwoju dzieci niepełno-
sprawnych i zagroŜonych niepełno-
sprawnością w wieku 0-2 lata, miesz-
kańców Gdyni 

4420/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie wydziele-
nia pasa drogowego ulicy Orlicz Dresze-
ra i drogi dojazdowej do budynków Orlicz 
Dreszera 26-28 

4421/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
przez Zakład Usługowy „Geomawit” w 
Gdyni usług polegających na powielaniu 
dokumentacji i map 

4422/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego w związku z realizacją inwe-
stycji pn. „Rozbudowa skrzyŜowania uli-
cy Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa 
ulicy Okrzei w Gdyni” 
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4423/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej urządzeń projekto-
wanych w ramach Zintegrowanego Sys-
temu Zarządzania Ruchem w Gdyni 

4424/11/VI/R - przeprowadzenia XIV edycji konkur-
su „Zapraszamy ptaki do Gdyni” 

4425/11/VI/R - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądo-
wego 

4426/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 14/2011 do umowy 
KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.08.2008 r. 
zawartej z fundacją „Pomocna Dłoń” z 
siedzibą w Kościerzynie w sprawie reali-
zacji zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej polegającej na zapewnieniu ca-
łodobowej opieki wraz z wychowaniem w 
formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci 
pozbawionych opieki rodzin naturalnych 

4427/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 13/2011 do umowy 
KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009 r. 
zawartej z fundacją „Nasza Rodzina” z 
siedzibą w Szymankowie w sprawie re-
alizacji zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej polegającej na zapewnieniu ca-
łodobowej opieki wraz z wychowaniem w 
formie placówki rodzinnej dzieciom po-
zbawionym opieki rodzin naturalnych 

4428/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

4429/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

4430/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
na wynagrodzenia dla ekspertów biorą-
cych udział w postępowaniu egzamina-
cyjnym na nauczycieli mianowanych w 
sesji zimowej 2011r. 

4431/11/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka z Gdyni do Ogólnokształcącego 
Liceum Jezuitów w Gdyni 

4432/11/VI/O - wyraŜenia zgody na złomowanie 
maszyn i narzędzi stanowiących środki 
trwałe Zespołu Szkół Mechanicznych w 
Gdyni 

4433/11/VI/O - udzielenia upowaŜnienia dyrektorowi 
I Akademickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gdyni do podpisania umowy 
na rzecz Projektu InnovaBio Pomorze 

4434/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej Komendzie Miejskiej Pań-
stwowej StraŜy PoŜarnej w X Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdyni 

4435/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej dla druŜyny siatkarskiej w 
Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni 

4436/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej na zajęcia taneczno - ru-
chowe dla seniorów i osób niepełno-
sprawnych Gdyńskiej Fundacji NADAK-
TYWNI w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 2 w Gdyni 

4437/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie auli 
szkolnej dla Centrum Edukacji Nauczy-
cieli w Gdańsku w celu organizacji Kon-
kursu Języka Polskiego dla gimnazjali-

stów w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 1 w Gdyni 

4438/11/VI/O - zmiany treści Zarządzenia NR 
4268/11/VI/R z dnia 22.11.2011 r. 

4439/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP szybka Kolek Miejska w Trój-
mieście Sp. z o.o. 

4440/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sadowego i egzekucyjnego 

4441/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
na pokrycie opłaty notarialnej oraz są-
dowej 

4442/11/VI/U - podpisania umów na przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej oświetlenia 
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Estakady 
Kwiatkowskiego oraz sygnalizacji świetl-
nej 

4443/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr 
KB/585/UI/224/W/2010 z dnia 
26.10.2010r., na wykonanie robót w ra-
mach zadania: „ Rozbudowa ulicy 
Chwarznieńskiej wraz z jej przedłuŜe-
niem do ulicy Chwaszczyńskiej – odci-
nek I” 

4444/11/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia na udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczonego 
poniŜej 193.000 EUR na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa ulicy śurawiej w Gdyni na 
odcinku od ul. Chabrowej do ul. Mo-
drzewiowej” 

4445/11/VI/O - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
193.000 EUR na dostawę programów 
komputerowych i oprogramowania edu-
kacyjnego oraz pomocy naukowych i dy-
daktycznych w ramach realizowanego 
projektu „Odkryj moje moŜliwości” współ-
finansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego 

4446/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu 
koncepcyjnego dla zadania pn.: „Prze-
budowa zarurowanego kanału rzeki Chy-
lonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do 
ul. Hutniczej w Gdyni” 

4447/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
TSPBDZAS/7815897/2010 z dnia 
24.09.2010 r. (nr SK/2246/PK/39-
w/2010) dot. dzierŜawy kanalizacji ka-
blowej dla potrzeb monitoringu wizyjne-
go miasta 

4448/11/VI/P - usługi internetowej dla potrzeb dziel-
nicowego monitoringu wizyjnego 

4449/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
na pokrycie kosztów tyt. zwrotu kosztów 
sądowych / ul. Kcyńska 10/47 

4450/11/VI/M - ustalenia wykazu oraz warunków 
sprzedaŜy w trybie bezprzetatgowym 
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nieruchomości gruntowej, zabudowanej 
stacją transformatorową, połoŜonej przy 
ul. Bosmańskiej, na rzecz ENERGA 
OPERATOR S.A. 

4451/11/VI/M - przeniesienia prawa własności nie-
ruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni w celu pokrycia 
udziałów w podwyŜszonym kapitale za-
kładowym Okręgowego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 
Gdyni 

4452/11/VI/P - druku i montaŜu baneru informacyj-
nego promującego wydarzenie z kalen-
darza imprez miejskich 

4453/11/VI/M - skierowania na drogę postępowania 
sądowego sprawy o zwrot bonifikaty 
przyznanej Pani Ewie Adrjaniak na wy-
kup mieszkania komunalnego przy ul. 
Sandomierskiej 1A/12 

4454/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
na opłatę notarialną i sądową /ul. Tu-
cholska 1/ 

4455/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
na opłatę notarialną i sądową /ul. War-
szawska 20/ 

4456/11/VI/P - publikacji materiałów informacyjnych 
dotyczących konkursu fotograficznego 

4457/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nakładów poniesionych na wybu-
dowanie lokalu uŜytkowego –garaŜu 
numer 8 na gruncie stanowiącym wła-
sność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Bato-
rego p/t na działce nr 449/71, KM 53, ob-
ręb Gdynia 

4458/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie wypisu i wyrysu z rejestru 
gruntów dla 4 działek połoŜonych na te-
renie Rezerwatu przyrody Kępa Redłow-
ska 

4459/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie ściółkowania Ŝwirem na-
sadzeń roślinnych na rondzie na ul. Mor-
skiej przy wjeździe na Obwodnicę w 
Gdyni 

4460/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę broszur proekologicznych 
dot. Rezerwatu przyrody „Kępa Redłow-
ska” 

4461/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie aktualizacji projektu nasa-
dzeń roślinnych dla skweru z pomnikiem 
Stefana śeromskiego zlokalizowanego w 
Gdyni, w rejonie skrzyŜowania ul. Świę-
tojańskiej z ul. 10 Lutego 

4462/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na udzielenie licencji do 
jednokrotnego wykorzystania fotografii 
barwnej Gdyni 

4463/11/VI/K - rozpoczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na najem 
terminali płatniczych wraz z obsługą i 
rozliczeniem wpłat dokonywanych za 
pomocą kart płatniczych 

4464/11/VI/O - powołania komisji egzaminacyjnej 
dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego – 
w sesji zimowej 2011r. 

4465/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy Miasta Gdyni 

4466/11/VI/S - zabezpieczenia środków na rozlicze-
nie kosztów eksploatacyjnych oraz do-
starczanych mediów do lokalu UMG przy 
ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2012 roku 

4467/11/VI/U - uregulowania naleŜności na rzecz 
Energa - Operator S.A. za przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznych podstacji 
prostownikowej przy ul. Jana z Kolna 
/Wendy 

4468/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011roku 

4469/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania: utrzymanie sprawności psy-
chicznej i integracja osób chorych na 
stwardnienie rozsiane, mieszkańców 
Gdyni 

4470/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
na pokrycie kosztów notarialnych 

4471/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na 
wybudowanie tymczasowego pawilonu 
handlowego o powierzchni 10,0 m² zlo-
kalizowanego na hali łukowej –pawilon 
handlowy nr 44 

4472/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na 
wybudowanie tymczasowego pawilonu 
handlowego o powierzchni 9,6 m² zloka-
lizowanego na placu targowym –pawilon 
handlowy nr 324 

4473/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na 
wybudowanie tymczasowego pawilonu 
handlowego o powierzchni 8,7 m² zloka-
lizowanego na hali płaskiej –pawilon 
handlowy nr 245 

4474/11/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego 

4475/11/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego 

4476/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomo-
ści niezbędnej pod budowę sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w obsza-
rze Gdynia – Zachód, a docelowo prze-
znaczonej pod drogę publiczną (dz. 
325/12) 

4477/11/VI/M - wyraŜenia zgody na nabycie na 
rzecz Miasta Gdyni - miasta na prawach 
powiatu nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ulicy Chabrowej 

4478/11/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej na nieruchomości 
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stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Olgierda 28 

4479/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup dostępu do serwisu SzuKIO 

4480/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację prac w zakresie aktualizacji 
mapy numerycznej w treści ewidencji 
gruntów, poprzez wymianę danych przy-
jętych z digitalizacji mapy zasadniczej na 
dane o ścisłych współrzędnych geode-
zyjnych, w oparciu o operaty techniczne 
z podziałów nieruchomości 

4481/11/VI/P - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 r. 

4482/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na sprawowa-
nie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami UMG w 2012 r. 

4483/11/VI/M - zmiany wynagrodzenia brutto umów 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestor-
skiego 

4484/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z 
cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni 

4485/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z 
cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni 

4486/11/VI/P - występu w spektaklach teatralnych z 
cyklu „Teatr Zajechał” w Gdyni 

4487/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 
brakującej litery A w podświetlanym na-
pisie informacyjnym na budynku Urzędu 
Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 

4488/11/VI/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 
EUR sprzętu komputerowego do uŜytku 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości 

4489/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 313 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Osa-
da Rybacka - część działki 157/2 - prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

4490/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przebudowę istnieją-
cych osłon przeciwporaŜeniowych na 
kładkach dla pieszych nad Al. Piłsud-
skiego 

4491/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji „Bu-
dowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastruk-
turą techniczną” 

4492/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości nie przekraczającej 14.000 
EUR na zamieszczenie ogłoszenia pra-
sowego w Dzienniku Bałtyckim 

4493/11/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym 
na okres do 3 lat pomieszczenia o pow. 
21,00m2 stanowiącego część lokalu 
uŜytkowego przy ul. Świętojańskiej 118 
Gdyni , stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni 

4494/11/VI/M - zakupu licencji na wykorzystanie 
fotografii barwnych w gdyńskim kalenda-
rzu planszowym 

4495/11/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
2319/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 14 czerwca 2011 r. 

4496/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomo-
ści niezbędnej pod budowę ulicy 
Bł.ks.kmdr.ppor.Władysława Miegonia ( 
652/31) 

4497/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie 
świątecznej akcji promocyjnej Gdyni na 
facebooku 

4498/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród w konkursie na Rodzinną Szopkę 
BoŜonarodzeniową organizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 29 w Gdyni 

4499/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród w konkursie historycznym „Przez 
wieki do niepodległości” organizowanym 
przez Zespół Szkół nr 14 w Gdyni 

4500/11/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy 
ObłuŜe w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy 
Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, 
Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego 

4501/11/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnic 
Mały Kack i Karwiny w Gdyni, rejon ulic 
Wielkopolskiej i Strzelców 

4502/11/VI/M - odwołania dotychczasowych i wska-
zania nowych przedstawicieli miasta 
Gdyni do VI kadencji zarządu i rady nad-
zorczej fundacji „Agencja Regionalnego 
Monitoringu Atmosfery Aglomeracji 
Gdańskiej” 

4503/11/VI/S - wyraŜenia zgody na demontaŜ klima-
tyzatora znajdującego się w pomiesz-
czeniu serwerowni oraz zamontowanie 
go w serwerowni budynku UM przy ul. 
10 Lutego 24 

4504/11/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępo-
wania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego do 193.000 
EUR na naprawy oraz konserwacje kse-
rokopiarek i faksów dla UM w 2012 roku 

4505/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup gazu 
obronnego oraz kajdanek metalowych 

4506/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup narzędzi 
dla serwisu Wydziału Informatyki UM 
Gdyni 

4507/11/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursów 
dla rad dzielnic: „Kultura w dzielnicy” 
oraz „Piękna dzielnica” 

4508/11/VI/R - powołania komisji oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜyt-
ku publicznego w otwartym konkursie 
ofert na wsparcie realizacji zadania 
związanego z prowadzeniem „Gdyńskich 
warsztatów podróŜniczych” 

4509/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektu graficznego i dru-
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ku gdyńskiego kalendarza pozarządo-
wego na rok 2012 

4510/11/VI/P - powołania komisji oceniającej celem 
zaopiniowania ofert złoŜonych w otwar-
tym konkursie ofert na wspieranie reali-
zacji zadania: „Sportowe szkolenie dzieci 
i młodzieŜy z terenu Gdyni w 2012 roku” 

4511/11/VI/P - rozwiązania umowy z Centralnym 
Muzeum Morskim w Gdańsku o udziele-
niu dotacji 

4512/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wy-
konania dokumentacji pokazu vide-
omappingu 

4513/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu prze-
jętych z mocy prawa na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości drogowych 

 
2011-12-13: 

 
 
4514/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2011 
4515/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 

22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 
2011 rok 

4516/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 
22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych odrębnymi ustawami na 2011 rok 

4517/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów 
KB/630/UI/231/W/2010 z dnia 25.10.2010 
r. i KB/552/UI/196/W/2011 z dnia 
24.08.2011 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. 
Lipowej w Gdyni 

4518/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej pełnienia funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
wykonania robót budowlanych: Budowa i 
przebudowa kanałów deszczowych w Al. 
Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających (realizowana w ramach Projektu 
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i 
modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni- Etap I) oraz Budowa 
przepompowni ścieków wraz z kolektorem 
grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni 

4519/11/VI/R - zawarcia Umowy Szczegółowej nr 3 
z Gminą Miasta Sopot i Gminą Miasta 
Gdańsk dotyczącej rozliczania części kosz-
tów w ramach projektu pn.: „WdroŜenie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ru-
chem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopo-
cie” 

4520/11/VI/R - zmiany treści umowy o wsparcie 
realizacji zadania publicznego „Prowadze-
nie Biura Porad Obywatelskich” 

4521/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

4522/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

4523/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

4524/11/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej dla Parafii Rzymskokatolic-
kiej p.w. św. Andrzeja Boboli w V Liceum 
Ogólnokształcącym im. Andrzeja Boboli w 
Gdyni 

4525/11/VI/O - aneksu nr 4 do umowy 
KB/488/OZ/27/W/2009 z dnia 01.07.2009 r. 

4526/11/VI/M - wyraŜenia zgody na objęcie w kapi-
tale zakładowym PKP SKM w Trójmieście 
sp. z o.o. w Gdyni i wniesienie wkładu pie-
nięŜnego na pokrycie obejmowanych 
udziałów w podwyŜszonym kapitale zakła-
dowym spółki 

4527/11/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy CHWARZ-
NO-WICZLINO 

4528/11/VI/M - uszczelnienia pionu instalacji gazo-
wej w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni 

4529/11/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 
11 mieszkaniach gminnych w budynkach 
zarządzanych przez Administrację Budyn-
ków Komunalnych Nr 3 w Gdyni 

4530/11/VI/M - wykonania robót elektrycznych 
związanych z przystosowaniem obwodów 
administracyjnych do podłączenia grzejni-
ków elektrycznych celem ogrzania nowo-
powstałych pomieszczeń tymczasowych w 
gminnych budynkach przy ul. Wesołej 5 i 
Krośnieńskiej 11 w Gdyni 

4531/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
asfaltowej przy pergoli śmietnikowej dla 
budynku mieszkalnego przy ul. Świeckiej 2 
w Gdyni na terenie gminnym będącym w 
zarządzie Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 4 w Gdyni 

4532/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Chwarznieńskiej 14-16 w Gdyni 

4533/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Chwarznieńskiej 4,6,8 w Gdyni 

4534/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Zamenhofa 6 w Gdyni 

4535/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Chwarznieńskiej 22-24 w Gdyni 

4536/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 
13 w Gdyni 

4537/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Świętojańskiej 139 bl. III w Gdyni 

4538/11/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Woj. Wachowiaka 9ABC w Gdyni 

4539/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
2505/11/VI/M z dnia 28 czerwca 2011 roku 
dotyczącego wykonania remontu lokalu 
socjalnego nr 38 w budynku mieszkalnym 
przy ul. śeglarzy 7 w Gdyni 

4540/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
2503/11/VI/M z dnia 28 czerwca 2011 roku 
dotyczącego wykonania naprawy przewo-
dów kominowych: wentylacyjnych i dymo-
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wych w 10 gminnych lokalach mieszkal-
nych w budynku mieszkalnym przy ul. Ar-
ciszewskich 30 w Gdyni 

4541/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
4296/11/VI/M z dnia 29 listopada 2011 ro-
ku dotyczącego wykonania remontu lokalu 
mieszkalnego nr 101 w budynku mieszkal-
nym przy ul. Partyzantów 39 w Gdyni 

4542/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
3496/11/VI/M z dnia 20 września 2011 ro-
ku dotyczącego wykonania remontu lokalu 
mieszkalnego nr 22 w budynku mieszkal-
nym przy ul. Falistej 5 w Gdyni 

4543/11/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.7142.6.5.2008) 

4544/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaków 
opłaty sądowej 

4545/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4546/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4547/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

4548/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 3399/11/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
13.09.2011 r. w sprawie wszczęcia postę-
powania na udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego do 4.845.000 EUR na wykonanie za-
dania „Przebudowa fragmentu działki dro-
gowej wraz ze zjazdem na ul. Bosmańską 
oraz ul. Snycerskiej 

4549/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania robót budowlanych: 
„Rozwój Komunikacji rowerowej w aglome-
racji Trójmiejskiej – budowa ścieŜek rowe-
rowych w Gdyni 

4550/11/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 
3735/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 12.10.2010 r. 

4551/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie dom-
ków dla bezpańskich kotów 

4552/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków INVENO Sp. z o.o. w Gdańsku 

4553/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na 
zakup i montaŜ drzwi przesuwnych w po-
mieszczeniu Stowarzyszenia „Lepsze śy-
cie” w budynku przy ul. Traugutta 9 w 
Gdyni 

4554/11/VI/M - wycinki drzew na terenach gminnych 
będących w zarządzie Administracji Bu-
dynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni 

4555/11/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego bu-

dynku byłego Domu Dziecka przy ul. 
Demptowskiej 46 w celu dostosowania 
obiektu dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych na potrzeby Zespołu śłobkowo 
Przedszkolnego w Gdyni 

4556/11/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytu-
łu centralnego ogrzewania w lokalach 
mieszkalnych pustostanach gminy w bu-
dynkach mieszkalnych na terenie admini-
strowanym przez ABK nr 3 

4557/11/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytu-
łu centralnego ogrzewania w lokalach 
mieszkalnych – nie zasiedlonych w budyn-
kach gminnych, w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych na terenie administrowa-
nym przez ABK 4 oraz w budynkach 
Wspólnot Mieszkaniowych w obcej admini-
stracji 

4558/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/585/UI/208/W/2011 z dnia 07.11.2011 
r. na wykonanie kanalizacji kablowej w Al. 
Zwycięstwa w Gdyni w rejonie Parku Na-
ukowo Technologicznego 

4559/11/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14.000 UR na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: 
„Budowa ul. Sakowicza wraz z infrastruktu-
rą techniczną w Gdyni” 

4560/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie monitoringu 
telewizyjnego odcinka kanalizacji desz-
czowej wybudowanej w ramach inwestycji 
pn. „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczliń-
skiej w Gdyni” 

4561/11/VI/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie wypisów własności do celów infor-
macyjnych dla prowadzonych przez Wy-
dział Inwestycji zadań gminnych 

4562/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja uli-
cy Zakręt do Oksywia w Gdyni” 

4563/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/543/UI/194/W/2011 z dnia 24.10.2011 
r. na wykonanie roboty budowlanej „Budo-
wa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

4564/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy 
KB/681/UI/255/W/2010 z dnia 26.11.2010 
r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni i firmą 
NORD Investments S.A. z siedzibą w 
Gdańsku 

4565/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
pomiaru poziomu hałasu dla budynku przy 
ul. Stryjskiej 7 w Gdyni 

4566/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/238/UI/89/W/2011 z dnia 
29.04.2011 r. na wykonanie koncepcji 
branŜy drogowej wraz z odwodnieniem dla 
ulicy Wiczlińskiej i branŜy hydrotechnicznej 
dla zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej 

4567/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3481/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 wrze-
śnia 2011 roku dotyczącego stawek czyn-
szu najmu w lokalach mieszkalnych two-
rzących mieszkaniowy zasób Gminy 
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4568/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 4250/11/VI/P 
z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wy-
stępu w spektaklach teatralnych z cyklu 
„Teatr Zajechał” w Gdyni 

4569/11/VI/P - zabezpieczenia elementów wystaw 
„Grudzień 1970” oraz „Solidarna Gdynia 
1980” z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia 
Grabówek 

4570/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadań dotyczących działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkań-
ców Gdyni 

4571/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup akwareli o tematyce gdyńskiej 

4572/11/VI/P - wykonania naklejek samoprzylep-
nych informujących o realizacji zadania 
współfinansowanego ze środków Miasta 
Gdyni 

4573/11/VI/P - zabezpieczenia środków finanso-
wych na realizację zamówień związanych z 
zaistniałą sytuacją kryzysową 

4574/11/VI/P - planu budŜetu na realizację umowy 
dot. wynajmu autobusów w razie zaistnie-
nia sytuacji kryzysowej 

4575/11/VI/S - wyraŜenia zgody na ubezpieczenie 
budynku UMG i lokali podległych, wyposa-
Ŝenia, osób i gotówki do 14.000,00 EUR w 
2012 r. 

4576/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR, na dobór szkieł i 
wykonanie okularów korygujących wzrok, 
pracownikom Urzędu Miasta Gdyni oraz 
zatwierdzenia oferenta 

4577/11/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochot-
niczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

4578/11/VI/S - zakupu umundurowania dla nowych 
członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Wiczlinie 

4579/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2011 roku 

4580/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

4581/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

4582/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup prawa do 
uŜywania licencjonowanego programu 
komputerowego ODPN przeznaczonego 
do prowadzenia rejestru oraz obsługi dota-
cji dla szkół i placówek niepublicznych 

4583/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla uczestników konkursu fotogra-
ficznego „Jesień w obiektywie” dla Zespołu 
Szkół nr 7 w Gdyni 

4584/11/VI/O - zakupu dzienniczków zajęć pozalek-
cyjnych dla szkół podstawowych w Gdyni 
w ramach projektu „Odkryj moje moŜliwo-
ści” współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego 

4585/11/VI/S - wyraŜenia zgody na ponoszenie 
opłat za uŜywanie częstotliwości radiowej 

oraz wzorcowania i kalibracji alkotestów 
StraŜy Miejskiej w 2012r. 

4586/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do przysługującego osobom fi-
zycznym prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Stoczniowców nr 17, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni 

4587/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Lipowej 

4588/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna ½ udziałów nakładów ponie-
sionych na wybudowanie tymczasowego 
pawilonu handlowego o powierzchni 14,0 
m² zlokalizowanego na hali płaskiej pawi-
lon handlowy nr 103 

4589/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul.Gorczycowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

4590/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/8/2002 z dnia 1 lutego 2002 r., przed-
miotem której są nieruchomości stanowią-
ce własność Gminy Miasta Gdyni połoŜone 
na terenie Miasta Gdyni 

4591/11/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłaty notarialną oraz sądową / Piłsudskie-
go 50 bl. II 

4592/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na aktualizację i renowację 
ośmiu tablic z planami dzielnic Wielki Kack 
i Kacze Buki 

4593/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni nr 3763/11/VI/M z dnia 12 
października 2011 roku oraz zatwierdzenia 
treści aneksu zmieniającego treść umowy 
SK/2180/MG/676-W/2011 z dnia 13 paź-
dziernika 2011 roku na produkcję filmu 
promującego Gdynię 

4594/11/VI/K - rozpoczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługę 
usuwania pojazdów z dróg, stref zamiesz-
kania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni 
oraz prowadzenie parkingu strzeŜonego 

4595/11/VI/K - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego do kwoty 
14.000 EUR 

4596/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

4597/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na świadczenie 
usług pocztowych, w tym zastrzeŜonych 
usług pocztowych, w 2012 roku 

4598/11/VI/P - zakupu i dystrybucji energii elek-
trycznej dla potrzeb punktów kamerowych 
ul. Legionów i Aleja Zwycięstwa 

4599/11/VI/P - kosztów telefonii komórkowej dla 
potrzeb GPS w latach 2012-2013 

4600/11/VI/P - środków budŜetowych na pokrycie 
kosztów energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego i syren alarmowych 
w latach 2012-2013 
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4601/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację trady-
cyjnej zabawy sylwestrowej 

4602/11/VI/P - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego na obsługę 
UM Gdyni w zakresie sprzedaŜy biletów na 
zagraniczne przewozy pasaŜerskie oraz 
krajowe przewozy lotnicze 

4603/11/VI/P - zorganizowania adwentowego kon-
certu muzyki powaŜnej w dniu 16 grudnia 
2011 r. 

4604/11/VI/P - organizacji obchodów 41. rocznicy 
„Grudnia’70” 

4605/11/VI/P - zorganizowania uroczystości upa-
miętniających wydarzenia grudniowe roku 
1970 i 1981 w dniu 16 grudnia 2011 r. 

4606/11/VI/P - powołania komisji oceniającej celem 
zaopiniowania ofert złoŜonych w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji za-
dania „Prowadzenie projektu „Kibice Ra-
zem” na terenie Gdyni w 2012 roku” 

4607/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 193.000 EUR na usługę „Asysta 
techniczna i konserwacja oprogramowania 
systemu informatycznego obsługi zasobu 
geodezyjno-kartograficznego i katastru nie-
ruchomości” 

4608/11/VI/K - opłat za sporządzenie kopii map 
oraz wypisów z rejestru budynków, lokali, 
kartotek lokali niezbędnych do przeprowa-
dzenia postępowań podatkowych w roku 
2011 

4609/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdów 
na własność Gminy Miasta Gdyni 

4610/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na monitoring prasy, inter-
netu, radia i ogólnopolskiej TV na tematy 
gdyńskie dotyczące spraw społecznych, 
gospodarczych, kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i samorządowych 

4611/11/VI/P - zmiany treści zarządzenia dotyczą-
cego druku i kolportaŜu tygodnika „Ratusz” 
w 2011 roku 

4612/11/VI/S - otwarcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę i in-
stalację sprzętu komputerowego dla ser-
werowni miejskiej realizowanego w ramach 
projektu „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” 

4613/11/VI/S - przekazania środków finansowych 
na bilety autobusowe/trolejbusowe do ce-
lów słuŜbowych dla pracowników UM Gdy-
ni 

4614/11/VI/S - akceptacji wyniku przetargu oferto-
wego na sprzedaŜ jednego samochodu 
osobowego UM uŜytkowanego przez StraŜ 
Miejską 

4615/11/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 
materiałów eksploatacyjnych do drukarek, 
maszyn biurowych oraz papieru termicz-

nego i komputerowego dla UM Gdyni w 
2012 roku 

4616/11/VI/S - wyraŜenia zgody na oprawę mu-
zyczną w USC UM Gdyni w 2012 roku o 
wartości do 14.000 EUR 

4617/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakończenie 
dotychczas zawartej umowy na dostawę 
programów TV cyfrowej oraz zawarcie no-
wej na rok 2012 o wartości do 14.000 EUR 

4618/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie kon-
serwację i naprawy instalacji wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych w budynkach UM 
Gdyni w roku 2012 

4619/11/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwację 
oraz naprawy windy marki „Pilawa” w roku 
2012 o wartości do 14.000 EUR 

4620/11/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwacje 
oraz naprawy windy marki „KONE” w roku 
2012 

4621/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artykułów 
hydraulicznych, zamocowań, śrub, wkrę-
tów i gwoździ, artykułów metalowych 

4622/11/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwację 
systemu kolejkowego oraz konserwację i 
naprawy sprzętu AGD i maszyn biurowych 

4623/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu 
oraz wydruku 200 sztuk ulotek informacyj-
nych 

4624/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dekoracji 
świątecznej z drzewek sosnowych w fon-
tannie na Skwerze Kościuszki 

4625/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie kon-
serwacji oraz naprawy instalacji centralne-
go ogrzewania i instalacji wodno-
kanalizacyjnej w budynkach UM Gdyni w 
roku 2012 

4626/11/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa w zakre-
sie podpisywania jednoosobowego umów 
dotyczących udostępnienia drogą elektro-
niczną danych w zakresie Rejestru Cen i 
Wartości Nieruchomości 

4627/11/VI/O - aneksu nr 3 do umowy nr 
KB/445/OZ/20/W/2009 z 1 lipca 2009 r. 

4628/11/VI/O - aneksu nr 3 do umowy nr 
KB/444/OZ/19/W/2009 z 1 lipca 2009 r. 

4629/11/VI/O - aneksu nr 4 do umowy nr 
KB/442/OZ/17/W/2009 z 1 lipca 2009 r. 

4630/11/VI/O - aneksu nr 5 do umowy nr 
KB/441/OZ/16/W/2009 z 1 lipca 2009 r. 

4631/11/VI/P - zamówienia przekazania materiału 
zdjęciowego na stronę www.gdynia.pl 

4632/11/VI/R - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni na opłatę notarialną 

4633/11/VI/R - skierowania na drogę postępowania 
sądowego sprawy o wyznaczenia kuratora 
spadku /działki nr 150 przy ul. Płockiej 56 
w Gdyni/ w postępowaniu o wydanie decy-
zji administracyjnej o warunkach zabudowy 
działki nr 145 km 77 przy ul. Sieradzkiej 73 
w Gdyni dla inwestycji polegającej na nad-
budowie parterowego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o jedną kondygna-
cję 
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4634/11/VI/R - skierowania na drogę postępowania 
sądowo-administracyjnego sprawy o roz-
strzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy 
Prezydentem Miasta Gdyni a PINB dla 
miasta Gdyni w sprawie dokonania roz-
biórki pawilonu gastronomicznego na 
działce połoŜonej przy ul. Chylońskiej – 
Plac Dworcowy w Gdyni 

4635/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup wypisów z reje-
stru gruntów na potrzeby Wydziału Środo-
wiska UM Gdyni 

4636/11/VI/R - zmiany umowy nr 
KB/49/UO/2/W/2009 o powierzenie zada-
nia: „Prowadzenie schroniska dla bezdom-
nych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni w cza-
sie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r. 

4637/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Osada Rybacka – część 
działki nr 157/2 – przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony – trzy la-
ta 

4638/11/VI/M - ogłoszenia i akceptacji treści regu-
laminu konkursu na opracowanie koncepcji 
kampanii informacyjno-promocyjnej szlaku 
„Legenda Morska Gdyni” wraz z kosztory-
sem i harmonogramem realizacji 

4639/11/VI/M - realizacji działań promujących mia-
sto z okazji konkursu „Gdyński Bizesplan 
2012” 

4640/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Leszczynki przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony 

4641/11/VI/M - opłaty za udostępnienie map miasta 
Gdyni oraz wypisów do celów informacyj-
nych na potrzeby Wydziału Polityki Gospo-
darczej i Nieruchomości 

4642/11/VI/M - zmiany do umowy z 8.01.1992 r. 
przedmiotem której jest grunt połoŜony 
przy ul. Opata Hackiego 12 

4643/11/VI/M - pokrycia z budŜetu miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 

4644/11/VI/M - pokrycia z budŜetu miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Hugo Kołłątaja 

4645/11/VI/M - ustalenia warunków zamiany nieru-
chomości połoŜonych przy ul. Dickmana 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni o osobą fi-
zyczną 

4646/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wizualizacji 
gdyńskiego INFOBoxu oraz wirtualnego 
modelu przestrzennego obiektu i okolicy 

4647/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
przeznaczonych dla projektu „Budowa ma-
łej infrastruktury słuŜącej ochronie przyrody 
na obszarze rezerwatu „Kępa Redłowska 
w Gdyni” 

4648/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wy-
konania 15.000 naklejek z nadrukiem pro-
mującym miasto 

 
2011-12-15: 

 
4649/11/VI/P - wydania płyty muzycznej promującej 

rugby 
 

2011-12-20: 
 
4650/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotom pro-

wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go w otwartym konkursie ofert na wspiera-
nie realizacji zadań z zakresu kultury w 
2012 roku 

4651/11/VI/S  - ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni oraz przyjęcia regula-
minu konkursu oraz trybu pracy komisji 
konkursowej 

4652/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 1/2011 do umowy nr KB/16/MOPS/2010 
z dnia 17.08.2010 r. w sprawie realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na wspieraniu 
ubogich mieszkańców Gdyni 

4653/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 14/2011 do umowy Nr 
KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009r. 
zawartej z Fundacją „NASZA RODZINA” z 
siedzibą w Szymankowie w sprawie reali-
zacji zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na zapewnieniu całodo-
bowej opieki wraz z wychowaniem w for-
mie placówki rodzinnej dzieciom pozba-
wionym opieki rodzin naturalnych 

4654/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 15/2011 do umowy Nr 
KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008r. 
zawartej z Fundacją „Pomocna Dłoń” z 
siedzibą w Kościerzynie w sprawie realiza-
cji zadania z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na zapewnieniu całodobowej 
opieki wraz z wychowaniem w formie pla-
cówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych 
opieki rodzin naturalnych 

4655/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 18/2011 do umowy Nr 
KB/19/MOPS/2009 z dnia 14.07.2009 r. 
zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” 
w sprawie realizacji zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjali-
zacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 - 3 lat 

4656/11/VI/R - przyjęcia aneksu do Regulaminu 
organizacyjnego Domu Pomocy Społecz-
nej w Gdyni ul. Pawia 31 

4657/11/VI/R - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go na realizację zadania publicznego „Or-
ganizacja czasu wolnego Gdynia 55+” 

4658/11/VI/P - środków finansowych na realizację w 
latach 2012-2013 umowy najmu miejsc 
pod montaŜ urządzeń monitoringu wizyj-
nego miasta 

4659/11/VI/P - środków na realizację umów w latach 
2012-2013 dzierŜawy gruntów dla potrzeb 
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monitoringu wizyjnego miasta ( ul. Lukre-
cjowa, Zaciszna) 

4660/11/VI/S - zlecenia usługi konwojowania go-
tówki i ochrony kas w budynku UMG w 
2012r 

4661/11/VI/S - zakupu biletów PKP-SKM jednora-
zowego przejazdu do celów słuŜbowych 
dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

4662/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup sprzętu komputerowego 

4663/11/VI/S - zawarcia umowy na pełnienie funkcji 
przedstawiciela w postępowaniu admini-
stracyjnym meldunkowym i praw jazdy 
oraz funkcji kuratora dla stowarzyszeń ce-
lem ich rozwiązania 

4664/11/VI/M - wspólnego przeprowadzenia postę-
powania i udzielenia zamówienia na kom-
pleksową dostawę i dystrybucję energii 
elektrycznej dla Miasta Gdyni i niektórych 
jego jednostek organizacyjnych oraz wy-
znaczenia zamawiającego do przeprowa-
dzenia postępowania i udzielenia zamó-
wienia 

4665/11/VI/M - rozbiórki nawierzchni wraz z upo-
rządkowaniem terenu przy ul. Legionów 
(dz. Nr 29, 30, 789/27, 788/27, k.m. 60, ob-
ręb Gdynia) w Gdyni 

4666/11/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych będących 
w zasobach Administracji Budynków Ko-
munalnych Nr 4 w Gdyni 

4667/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych 
prowadzących do budynku mieszkalnego 
przy ul. Widnej 3 w Gdyni 

4668/11/VI/M - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie map do celów informacyjnych z 
uzbrojeniem podziemnym terenu 

4669/11/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.7142.8.1.2011) 

4670/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4671/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4672/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4673/11/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze (ul. Spokojna 32) 

4674/11/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze (ul. Spokojna 34) 

4675/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na przyłączenie do sieci elektroenerge-
tycznej celem oświetlenia iluminacyjnego 
pomnika „Maszty” 

4676/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2011 

4677/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 
22.02.2011r. w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego UMG na 2011 rok 

4678/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 
22.02.2011r. w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami na 2011 rok 

4679/11/VI/M - zlecenia obsługi konserwacyjno – 
eksploatacyjnej węzła ciepłowniczego ob-
sługującego lokale gminne w pawilonie 
zlokalizowanym przy ul. Kartuskiej 20 w 
Gdyni 

4680/11/VI/S - ustalenia trybu likwidacji Ośrodka 
Adopcyjno-Opiekuńczego w Gdyni 

4681/11/VI/M - wykonania remontu klatki schodowej 
wraz z wymianą drzwi wewnętrznych w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Przemyskiej 4 w Gdyni 

4682/11/VI/M - wykonania remontu klatki schodowej 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
InŜynierskiej 72 w Gdyni 

4683/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
zlecenia 

4684/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym budynku mieszkalnym oraz w lo-
kalach mieszkalnych nr 1,2,3 przy ul. Ol-
chowej 4 w Gdyni 

4685/11/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Przemysława 3, Spacerowej 10,14, Sa-
nockiej 8, Zacisznej 2 w Gdyni 

4686/11/VI/M - wykonania wycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

4687/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
2668/11/VI/M z dnia 12 lipca 2011 roku do-
tyczącego wykonania dezynfekcji (odgrzy-
bienia) w lokalu mieszkalnym nr 84 w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Morskiej 110 A 
w Gdyni 

4688/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
4381/11/VI/M z dnia 29 listopada 2011 ro-
ku dotyczącego wykonania remontu lokalu 
mieszkalnego nr 41 w budynku mieszkal-
nym przy ul. Bohaterów Starówki War-
szawskiej 19 w Gdyni 

4689/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4315/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 listo-
pada 2011 roku w sprawie wykonania de-
zynfekcji (odgrzybienia) w lokalu mieszkal-
nym nr 4 przy ul. Chwarznieńskiej 20 w 
Gdyni 

4690/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2890/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 sierpnia 
2011 roku dotyczącego wykonania robót 
remontowych w lokalu mieszkalnym nr 4 w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Chwarznieńskiej 20 w Gdyni 

4691/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 3/2011 do umowy KB/10/MOPS/2010 w 
sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej polegającego na prowa-
dzeniu schroniska dla bezdomnych osób i 
rodzin na terenie Gdyni 

4692/11/VI/P - ogłoszenia konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni i przyjęcia Regulaminu 
Konkursu 

4693/11/VI/P - zakupu czasu antenowego w TVP 
Gdańsk w związku z prowadzeniem kam-
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panii promocyjnej Miasta Gdyni w roku 
2012 

4694/11/VI/U - zakupu udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie 
prac projektowych w ramach zadania pn.: 
„Rozbudowa ulicy Marzanny, Kwadratowej 
i OkręŜnej w Gdyni” 

4695/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
czyszczenie flag na drzewce promujących 
imprezy z miejskiego kalendarza imprez 

4696/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację reklamy promującej Miasto 
Gdynię 

4697/11/VI/P - ubezpieczenia przyczepy samocho-
dowej 

4698/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego: „Dzia-
łalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w semestrze wiosenno – letnim 
roku akademickiego 2011/2012 oraz w 
semestrze jesienno – zimowym roku aka-
demickiego 2012/2013” 

4699/11/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nie-
ruchomości 

4700/11/VI/P - środków finansowych na realizację w 
latach 2012-2013 umowy najmu miejsc 
pod montaŜ urządzeń monitoringu wizyj-
nego miasta 

4701/11/VI/P - środków finansowych na realizację w 
latach 2012-2013 umowy najmu miejsc 
pod montaŜ urządzeń monitoringu wizyj-
nego miasta – stacja bazowa 

4702/11/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 
2012 na poczet naleŜności wynikających z 
usługi dystrybucji energii elektrycznej na 
potrzeby OSP w Gdyni Wiczlino 

4703/11/VI/S - wyraŜenia zgody na opłatę abona-
mentową za uŜywanie przez UMG odbior-
ników radiowych i telewizyjnych w 2012r 

4704/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artykułów 
spoŜywczych ( mleko, soki, owoce, słody-
cze) w 2012 r oraz zatwierdzenia wyboru 
oferenta 

4705/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zmian w do-
kumentacji projektowo- kosztorysowej bu-
dowy ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. ŁuŜyc-
kiej 

4706/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4647/11/VI/M 
z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie 
określenia warunków nabycia na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości prze-
znaczonych dla projektu „Budowa małej in-
frastruktury słuŜącej ochronie przyrody na 
obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w 
Gdyni” 

4707/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: 
„Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, 
Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. 
Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

4708/11/VI/U - aktualizacji „ZałoŜeń do planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni” 
oraz sporządzenia „Planu działań na rzecz 
zrównowaŜonej energii (SEAP)” 

4709/11/VI/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie map ewidencyjnych oraz map do ce-
lów informacyjnych dla prowadzenia przez 
Wydział Inwestycji zadań gminnych 

4710/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 11413/09/V/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lipca 
2009 r. dotyczącego inwestycji pn.: „Adap-
tacja pomieszczeń SP 43 na filię Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdyni” 

4711/11/VI/U - akceptacji treści umowy 
KB/170/UP/42/W/2008/z dnia 17.03.2008 r. 
dotyczącej wykonania dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej budowy ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ ul. Kartuskiej 

4712/11/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 
3053/11/VI/0 z dnia 23.08.2011 r. 

4713/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na 
usługę wywozu odpadów z budynku Urzę-
du i lokali podległych Urzędowi Miasta 
Gdyni w 2012 r. 

4714/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 193.000 EUR na wy-
najem pięciu samochodów dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012r. 

4715/11/VI/S - wyraŜenia zgody na uregulowanie 
opłat związanych z rejestracją i ubezpie-
czeniem dwóch samochodów dla StraŜy 
Miejskiej w 2011r. 

4716/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup wyposaŜenia dla 
Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
„Ciapkowo” w Gdyni 

4717/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup grzejni-
ków elektrycznych na potrzeby OSP Wicz-
lino 

4718/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2011 do umowy z 19.12.2006 roku 
zawartej z Krajowym Towarzystwem Auty-
zmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w 
Gdyni w sprawie określenia warunków i 
wysokości dofinansowania kosztów utwo-
rzenia i działalności warsztatu terapii zaję-
ciowej 

4719/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 4/2011 do umowy z 31.12.2006 roku 
zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gdyni w sprawie określenia warun-
ków i wysokości dofinansowania kosztów 
działalności warsztatu terapii zajęciowej w 
związku ze zwiększeniem liczby uczestni-
ków 

4720/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na prowadzenie projektu muzealno-
edukacyjnego w 2011 roku 

4721/11/VI/P - zakupu obrazów olejnych o tematyce 
gdyńskiej 

4722/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę – załoŜenie i 
uruchomienie w systemie informatycznym 
„Wirtualny Doradca” usługi „e-Urzędnika” 
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4723/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
2531/2011/VI/P w sprawie dofinansowania 
wydania ksiąŜki „Dwadzieścia lat działal-
ności młodzieŜy niezaleŜnej w Trójmieście” 
oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/1414/OK/61-W/2011 zawartej pomię-
dzy gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Fe-
deracji MłodzieŜy Walczącej 

4724/11/VI/M - zmiany formy zabezpieczenia rosz-
czeń z tytułu rękojmi za wady do umowy nr 
SK/1882/MB/31-w/2010 „Rekonstrukcja i 
remont pokrycia dachowego zabytkowego 
budynku SP Nr 10 

4725/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa kierow-
nikowi ABK 3 w sprawie reprezentowania 
gminy we wspólnocie mieszkaniowej Mic-
kiewicza 31 w zakresie podpisania umowy 
kredytowej, aneksu nr 1 do umowy kredy-
towej związanego ze zmianą § 4 ust. 2 i 
zmianą jednego z właścicieli oraz udziele-
nia pełnomocnictwa do rachunku Nordea 
Bank Polska S.A. 

4726/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w 
Gdyni 

4727/11/VI/M - oszklenia w gminnym lokalu uŜytko-
wym przy ul. Płk. Dąbka 165 

4728/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. War-
szawskiej 44 będącym w zasobach ABK Nr 
4 

4729/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru in-
westorskiego nad robotami budowlanymi 
polegającymi na przebudowie istniejących 
osłon przeciwporaŜeniowych na kładkach 
dla pieszych nad Al. Piłsudskiego 

4730/11/VI/M - opłaty za wykonanie map miasta 
Gdyni na potrzeby Wydziału Polityki Go-
spodarczej i Nieruchomości oraz Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego 

4731/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kana-
łach Polsta News, TVN CNBC Biznes, TVP 
INFO na promocję konkursu Gdyński Biz-
nesplan 2012 

4732/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację działań pro-
mujących konkurs Gdyński Biznesplan 
2012 

4733/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wynajem wielkoforma-
towych nośników reklamowych oraz reali-
zację działań promujących nośników re-
klamowych oraz realizację działań promu-
jących konkurs Gdyński Biznesplan 2012 

4734/11/VI/M - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

4735/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie reklam 
przenośnych typu roll up promujących kon-
kurs „Gdyński Biznesplan 2012” 

4736/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk ulotek promują-
cych konkurs „Gdyński Biznesplan 2012” 

4737/11/VI/M - zlecenia do 14.000 EUR wykonania 
toreb bawełnianych z logo Gdyni 

4738/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację logo Gdyni w 
kalendarzu planszowym na rok 2012 

4739/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy w 
Gdyni w magazynie „Forum Pomorskie” 

4740/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
4648/11/VI/M na wykonanie 15.000 nakle-
jek z nadrukiem promującym miasto 

4741/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy 
Gdyni w Magazynie Pomorskim 

4742/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na nabycie autorskich 
praw majątkowych do fotografii iluminacji 
świątecznych Gdyni 

4743/11/VI/M - najmu lokalu przy ul. Jerzego Wa-
szyngtona 1 

4744/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

4745/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
Gdyni na wypłatę odszkodowania z tytułu 
przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości drogowej 

4746/11/VI/M - ustalenia warunków oddania w uŜyt-
kowanie wieczyste ułamkowej nie wydzie-
lonej części gruntu przynaleŜnego do loka-
lu nr 11 przy ul. Gen. Maczka 2-6 kl. 6 oraz 
ustalenia terminu jego trwania 

4747/11/VI/M - ustalenia warunków oddania w uŜyt-
kowanie wieczyste ułamkowej nie wydzie-
lonej części gruntu przynaleŜnego do loka-
lu nr 11 przy ul. Gen. Maczka 2-6 kl. 2 oraz 
ustalenia terminu jego trwania 

4748/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu gra-
ficznego i przygotowanie do druku gdyń-
skiej mapki promocyjnej typu z-card 

4749/11/VI/S - zakupu siedmiu niszczarek na po-
trzeby UM Gdyni 

4750/11/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie usług 
szklarskich i dorabianie kluczy 

4751/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zlecenie kon-
serwacji oraz naprawy systemów alarmo-
wych i monitoringu w budynkach UMG w 
roku 2012 

4752/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę papierowych artykułów 
sanitarnych dla UMG 

4753/11/VI/S - wyraŜenia na powołanie komisji 
przetargowej i rozpoczęcie postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 193.000 EUR na 
dostawę naturalnej wody źródlanej, dzier-
Ŝawę i sanityzację dystrybutorów oraz do-
stawę naturalnej wody mineralnej średnio-
zmineralizowanej niegazowanej, gazowa-
nej i kubków jednorazowych dl UMG w 
2012 r. 
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4754/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup jednej 
kopiarki Canon IR2520 dla UM Gdyni w 
2011 roku 

4755/11/VI/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na ryczałty samochodowe dla 
pracowników UM 

4756/11/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 i 
dostawę materiałów budowlanych dla UMG 
w 2012 r. 

4757/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dziesięciu 
kopiarek Sharp Al-2051 dla UMG w 2011 
roku 

4758/11/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwacje i 
naprawy urządzenia kopertującego 

4759/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na naprawy i kon-
serwacje kserokopiarek i faksów dla UMG 
w 2012 r. w części A, B, C i D 

4760/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę, instala-
cję i wdroŜenie systemu bezpieczeństwa 
sieci dla UM Gdyni i 60 placówek oświato-
wych realizowanego w ramach projektu 
„Rozwój elektronicznych usług publicznych 
w Gdyni” 

4761/11/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2011 roku 

4762/11/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193.000 EUR na druk i kolportaŜ 
tygodnika „Ratusz” w 2012 roku 

4763/11/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 193.000 EUR na publikację lokal-
nych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych 
UM Gdyni w 2012 roku 

4764/11/VI/O - akceptacji wysokości dziennej stawki 
Ŝywieniowej w przedszkolach prowadzo-
nych przez Gminę Miasta Gdyni 

4765/11/VI/O - akceptacji wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
powyŜej 193.000 EUR na świadczenie 
usług edukacyjnych w ramach realizowa-
nego projektu „Odkryj moje moŜliwości” 
współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego 

4766/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 4/2011 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 
7.12.2004 r. zawartej ze Stowarzyszeniem 
Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w 
Gdyni w sprawie określenia warunków i 
wysokości dofinansowania kosztów utwo-
rzenia i działalności warsztatu terapii zaję-
ciowej 

4767/11/VI/S - upowaŜnień do wydawania decyzji 
administracyjnych w indywidualnych spra-
wach z zakresu pomocy społecznej nale-
Ŝących do właściwości gminy 

4768/11/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z 
Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania” 

4769/11/VI/R - upowaŜnienia do zawarcia porozu-
mienia w sprawie przekazania zadania 
prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej, 
zawartego z Krajowym Towarzystwem Au-
tyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w 
Gdyni i fundacją „ADAPA” na rzecz osób z 
autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju 

4770/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup map na potrzeby 
Wydziału Środowiska UM Gdyni 

 
2011-12-21: 

 
4771/11/VI/M - zielenia zamówienia, do kwoty 

14000 EUR, na realizację promocji miasta 
Gdyni poprzez emisję reklamy promującej 
miasto Gdynia 

4772/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę – załoŜenie i 
uruchomienie w systemie informatycznym 
„Wirtualny Doradca” usługi „e-Urzędnika” 

 
2011-12-28: 

 
4773/11/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2011 
4774/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 

22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia pla-
nu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 
2011 rok 

4775/11/VI/U - dzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu po-
działu geodezyjnego działki przeznaczonej 
pod budowę ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ulicy 
Płk. Dąbka w Gdyni 

4776/11/VI/U - zawarcia umowy z Pomorską Spółką 
Gazownictwa Spółką z ograniczoną odpo-
wiedzialnością – Oddział Zakład Gazowni-
czy w Gdańsku dot. przekazania nieod-
płatnie zewnętrznej sieci gazowej zlokali-
zowanej w ulicy Miętowej – Łanowej w 
Gdyni Dąbrowie 

4777/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 2/2011 do umowy Nr KB/8/MOPS/2011 
z dnia 29.06.2011r. zawartej z Gdyńską 
Spółdzielnią Socjalną „Razem” z siedzibą 
w Gdyni na realizację zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej, polegające-
go na przygotowywaniu i dostarczaniu po-
siłków osobom objętym wsparciem przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gdyni 

4778/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 2/2011 do umowy Nr 
KB/14/MOPS/2011 z dnia 29.07.2011r. 
zawartej z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną 
„Razem” z siedzibą w Gdyni na realizację 
zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na przygotowy-
waniu i dostarczaniu posiłków osobom ob-
jętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy 
ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni 
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4779/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 2/2011 do umowy Nr KB/9/MOPS/2011 
z dnia 29.06.2011 r. w sprawie realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na świadczeniu 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszka-
nia dla mieszkańców Gdynia na obszarze 
działania DOPS Nr 2 

4780/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 5/2011 do umowy Nr KB/1/MOPS/2010 
z dnia 11.01.2010 r. w sprawie realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na prowadzeniu 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie 
Gdyni 

4781/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 1/2011 do umowy KB/1/MOPS/2011 z 
dnia 29.03.2011 r. zawartej ze Stowarzy-
szeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Mo-
dlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym 
Młynie na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu schronienia wraz z opieką 
dla ok. 17 osób starszych, niepełnospraw-
nych w szczególności będących osobami 
bezdomnymi 

4782/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 19/2011 do umowy Nr 
KB/19/MOPS/2009 z dnia 14.07.2009 r. 
zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” 
w sprawie realizacji zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjali-
zacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 - 3 lat 

4783/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania Aneksu 
Nr 2/2011 do Umowy KB/20/MOPS/2010 z 
dnia 16.11.2010 r. zawartej ze Stowarzy-
szeniem „Gaudium Vitae” na realizację za-
dania publicznego z zakresu pomocy spo-
łecznej, polegającego na wspieraniu sa-
motnych matek i rodzin ubogich 

4784/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 1/2011 do umowy Nr KB/22MOPS/2010 
z dnia 22.12.2010r. zawartej ze Stowarzy-
szeniem „ALTER-EGO” z siedzibą w War-
szawie na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na pomocy osobom zwalnianym z więzie-
nia i ich rodzinom w formie Pogotowia Po-
mocy Postpenitencjarnej 

4785/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 1/2011 do umowy Nr KB/2/MOPS/2011 
z dnia 15.04.2011r. w sprawie realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej, po-
legającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo- wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 
3.roku Ŝycia do 18. roku Ŝycia 

4786/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 7/2011 do umowy Nr KB/3/MOPS/2009 
z dnia 03.02.2009 r. zawartej z Gdańską 
Fundacją Innowacji Społecznej z siedzibą 
w Gdańsku w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu całodobowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjaliza-
cyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat. 

4787/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 2/2011 do umowy Nr 
KB/16/MOPS/2011 o powierzenie realizacji 
zadania publicznego z dnia 09.08.2011 r. 
zawartej z Polskim Czerwonym KrzyŜem 
Pomorski Zarząd Okręgowy z siedzibą w 
Gdańsku w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na świadczeniu usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania dla mieszkańców 
Gdyni na obszarze działania Dzielnicowe-
go Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3 

4788/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 1/2011 do umowy Nr 
KB/10/MOPS/2011 o powierzenie realizacji 
zadania publicznego z dnia 29.06.2011 r. 
zawartej z Fundacją „Niesiemy Pomoc” z 
siedzibą w Gdyni w sprawie realizacji za-
dania z zakresu pomocy społecznej, pole-
gającego na świadczeniu usług opiekuń-
czych w miejscu zamieszkania dla miesz-
kańców Gdyni na obszarze działania 
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Nr 1 oraz Dzielnicowego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Nr 4 

4789/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 1/2011 do umowy Nr 
KB/11/MOPS/2011 o wsparcie realizacji 
zadania publicznego z dnia 29.06.2011 r. 
zawartej ze Związkiem Stowarzyszeń Po-
morskiego Banku śywności z siedzibą w 
Gdańsku w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu punktu dystrybucji wspar-
cia Ŝywnościowego 

4790/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
2012 roku 

4791/11/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
2012 roku 

4792/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego 

4793/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępo-
wania sądowego 

4794/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14.000 EUR na wykonanie ba-
dań profilaktycznych oraz badań psycholo-
gicznych pracowników StraŜy Miejskiej 
UMG w 2012 r. 

4795/11/VI/M - naprawy unijnej tablicy informacyjnej 
na terenie przystani rybackiej w Gdyni – 
Oksywiu 

4796/11/VI/M - naprawy pokrycia dachu gminnego 
budynku uŜytkowego (biblioteka) przy 
ul.Łowickiej 51 w Gdyni 

4797/11/VI/M - naprawy pokrycia dachu gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Folwarcz-
nej 9 w Gdyni 

4798/11/VI/M - wykonania remontu chodnika przy 
ul. Chwarznieńskiej od strony ulicy 
Uczniowskiej w Gdyni 

4799/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
4305/11/VI/M z dnia 29 listopada 2011 ro-
ku dotyczącego wykonania remontu lokalu 
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socjalnego nr 315 w budynku mieszkalnym 
przy ul. Dickmana 38 w Gdyni 

4800/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Wójta Radtkego 
36/38/40 przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

4801/11/VI/M - powołania Jury Konkursu „Gdyński 
Biznesplan 2012”. 

4802/11/VI/M - wyraŜenia zgody na świadczenie 
usług transportowych związanych z reali-
zacją wyroków sądowych orzekających 
eksmisję z lokali mieszkalnych w 2012 ro-
ku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających 
Ŝadnej wartości materialnej na wysypisko 
śmieci 

4803/11/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-7142.6.21.2009) 

4804/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4805/11/VI/O - wyraŜenia zgody na przekazanie 
przemysłowych maszyn szyjących naleŜą-
cych do Zespołu Szkół Ekologicznych Ze-
społowi Szkół Usługowych oraz likwidacji 
urządzeń stanowiących środki trwałe Ze-
społu Szkól Ekologicznych w Gdyni 

4806/11/VI/S - regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Miasta Gdyni 

4807/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania „pro-
wadzenie projektu „Kibice Razem” na tere-
nie Gdyni w 2012 roku” 

4808/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go na wspieranie realizacji zadania „spor-
towe szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu 
Gdyni w 2012 roku” 

4809/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 4056/11/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
08.11.2011r w sprawie zatwierdzenia wy-
niku postępowania na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego od 4.845.000 EUR na wy-
konanie robót budowlanych: „Rozbudowa 
skrzyŜowania ulic Morskiej i Kalksztajnów 
oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”. 

4810/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 15/2011 do umowy Nr 
KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009r. 
zawartej z Fundacją „NASZA RODZINA” z 
siedzibą w Szymankowie w sprawie reali-
zacji zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na zapewnieniu całodo-
bowej opieki wraz z wychowaniem w for-
mie placówki rodzinnej dzieciom pozba-
wionym opieki rodzin naturalnych 

4811/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 16/2011 do umowy Nr 
KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008r. 
zawartej z Fundacją „Pomocna Dłoń” z 
siedzibą w Kościerzynie w sprawie realiza-
cji zadania z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na zapewnieniu całodobowej 

opieki wraz z wychowaniem w formie pla-
cówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych 
opieki rodzin naturalnych 

4812/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 1/2011 do umowy KB/13/MOPS/2011 z 
dnia 25.07.2011 r. zawartej z Chrześcijań-
skim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w 
Kluczach, Oddział Gdynia na realizację 
zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na prowadzeniu 
schroniska z funkcją interwencyjnego 
punktu noclegowego dla osób w stanie nie-
trzeźwości i upojonych alkoholem przeby-
wających na terenie Gdyni 

4813/11/VI/M - przyjęcia Aneksu do umowy oraz 
zmiany zarządzenia nr 4012/11/VI/M z dnia 
02.11.2011 r. dotyczącego przyjęcia treści 
umowy o dzieło na wprowadzanie korekt i 
uzupełnianie brakujących danych przed-
siębiorców w gminnej ewidencji działalno-
ści gospodarczej w Gdyńskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości 

4814/11/VI/M - nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Porębskiego 21 

4815/11/VI/M - ustalenia jednolitego terminu trwania 
prawa uŜytkowania wieczyste gruntu poło-
Ŝonego przy ul. Gen. Maczka 2-6 w Gdyni 

4816/11/VI/M - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
dzierŜawy dot. SKATE PARKU zlokalizo-
wanego w Parku Kilońskim 

4817/11/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr 
KB/806/PON/22/W/2010 zawartej dnia 
30.12.2010r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektu-
alnie „Dom Marzeń”. 

4818/11/VI/P - powołania składu Komisji Oceniają-
cej oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania dotyczącego utrzy-
mania sprawności psychicznej i integracji 
osób chorych na stwardnienie rozsiane, 
mieszkańców Gdyni 

4819/11/VI/P - zakupu albumów 
4820/11/VI/M - zatwierdzenia planu ogólnego za-

mówień publicznych Urzędu Miasta Gdyni 
na dostawy, usługi i roboty budowlane na 
2012 rok 

4821/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy 
Gdyni w dziennikach „Polska Dziennik Bał-
tycki” i „Echo Miasta” 

4822/11/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy do kwoty 14.000 EUR na wykorzy-
stanie materiału zdjęciowego na potrzeby 
działań związanych z rozwojem gdyńskiej 
przedsiębiorczości 

4823/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na wykonanie usług geo-
dezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni 

4824/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na wykonanie wycen nie-
ruchomości na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nie-
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ograniczonego o wartości poniŜej 193.000 
EUR 

4825/11/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 UM Gdyni 

4826/11/VI/M - wyraŜenia zgody na organizację i 
przeprowadzenie dziesiątej, jubileuszowej 
edycji konkursu „Gdyński Biznesplan 2012” 

4827/11/VI/M - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

4828/11/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie usta-
lenia zasad /polityki/ rachunkowości w UM 
Gdyni 

4829/11/VI/S - instrukcji kontroli wewnętrznej i obie-
gu dowodów finansowo-księgowych ewi-
dencjonowanych i rozliczanych w Wydziale 
BudŜetu i Wydziale Księgowości UM Gdyni 

4830/11/VI/O - aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/34/OZ/3/W/2010 z 02.01.2010 r. 

4831/11/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 20/2011 do umowy nr 
KB/19/MOPS/2009 z 14.07.2009 zawartej 
z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie 
realizacji zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej polegającego na pro-
wadzeniu całodobowej placówki opiekuń-
czo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 
dla 10 dzieci w wieku 0-3 lat 

4832/11/VI/O - aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/149/OZ/9/W/2010 z 01.03.2010 r. 

4833/11/VI/O - aneksu nr 3 do umowy nr 
KB/443/OZ/18/W/2009 z 01.07.2009 r. 

4834/11/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadania z zakresu profi-
laktyki uzaleŜnień: „Profilaktyka przez 
sport” 

4835/11/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego 

4836/11/VI/O - uniewaŜnienia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: 
„Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzyma-
niu moczu” 

4837/11/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie 
punktu konsultacyjnego dla osób uzaleŜ-
nionych i współuzaleŜnionych i ich rodzin” 

4838/11/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do porozumienia 
SOO.031.58.2011 z 9 sierpnia 2011 r. w 
sprawie współpracy Gminy Miejskiej Rumia 
z Gminą Miasta Gdyni dotyczącej zwrotu 
kosztów dotacji ponoszonej przez Gminę 
Miejską Rumia na uczniów – mieszkańców 
Gminy Miasta Gdyni w przedszkolach nie-
publicznych na terenie Gminy Miejskiej 
Rumia 

4839/11/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do porozumienia SOO.031.8.2011 
z 18 lutego 2011 r. pomiędzy Gminą Mia-
sta Redy a Gminą Miasta Gdyni w sprawie 
zwrotu kosztów dotacji 

4840/11/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
wsparcie realizacji zadania: „Opieka hospi-
cyjna dla terminalnie i nieuleczalnie cho-
rych” 

4841/11/VI/M - usunięcia awarii przepompowni 
ścieków przy ul. Dickmana 18-30 i Dick-
mana 38 w Gdyni 

4842/11/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości 
przy ul. Halickiej 10 

4843/11/VI/M - wyraŜenia zgody na zezłomowanie 
samochodu cięŜarowego – śUK A-07 Die-
sel 2,5 t o numerze rejestracyjnym GNY 
3534, naleŜącego do Zakładu BudŜetowe-
go – ABK Nr 3 

4844/11/VI/M - określenia stawek czynszu w loka-
lach socjalnych 

4845/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Cen-
trum Kryzysowego i Gdyńskiego Centrum 
Oglądowego w 2012 r. 

4846/11/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 wykona-
nie druków własnych w 2012 roku 

4847/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie zapytania o cenę do 193.000 EUR na 
zakup materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek, maszyn biurowych oraz papieru 
termicznego i komputerowego dla UMG w 
2012 r. 

 
2011-12-29: 

 
4848/11/VI/U - akceptacji zapisów porozumienia 

dotyczącego realizacji inwestycji p.n. „Roz-
budowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w 
Gdyni” 

4849/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści od 193.000 EUR na usługę nadzoru in-
westorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji wykonania robót budowlanych: 
,,Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR”. 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [125] – 21.12.2011 – r. Marcin Horała – w 

sprawie zakupu przez MOPS paczek świątecz-
nych na potrzeby rad dzielnic – odpowiedź 
10.01.2012. 

2. [126] - 21.12.2011 – r. Marcin Horała – w 
sprawie moŜliwości wykupienia przez miesz-
kańców ul. Manganowej fragmentów działek 
688/36 – odpowiedź 05.01.2012. 
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3. [127] - 21.12.2011 – r. Marcin Horała – w 
sprawie ograniczenia hałasu w okolicy robót 
komunikacyjnych ul. Morskiej – odpowiedź 
04.01.2012. 

4. [128] – 21.12.2011 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie udogodnień dla mieszkających na Pla-
cu Dworcowym w Gdyni Chyloni – odpowiedź 
05.01.2012. 

5. [129] – 21.12.2011 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie zainstalowania monitoringu wizyjnego 
na ul. Swarzewskiej – odpowiedź 29.12.2012. 

6. [130] – 21.12.2011 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie naprawy schodów przy ul. Swarzew-
skiej 60 i Kartuskiej 67 – odpowiedź 
05.01.2012. 

7. [131] – 03.01.2012 – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie oświetlenia parkingów gminnych przy 
ul. Wiejskiej  

8. [132] – 03.01.2012 – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie naprawy chodnika przy sklepie „lewia-
tan” przy ul. Uczniowskiej 

9. [133] – 03.01.2012 – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie usytuowania kładki nad ul. Chwarz-
nieńską w pobliŜu wyjazdu z ul. Słonecznej 

10. [134] – 03.01.2012 – r. Paweł Stolarczyk – w 
sprawie zabezpieczenia nieruchomości przy ul. 
Sambora 

11. [135] – 04.01.2012 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie nocnej sprzedaŜy alkoholu na terenie 
m. Gdyni 

12. [136] – 04.01.2012 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie przyszłości funkcjonowania tramwa-
jów wodnych kursujących na liniach Gdynia-
Hel i Gdynia-Jastarnia 

13. [137] – 04.01.2012 – r. Łukasz Cichowski – w 
sprawie kosztów budowy i funkcjonowania bo-
isk Orlik w Gdyni Leszczynkach 

14. [138] – 09.01.2012 – r. Mirosława Król – w 
sprawie ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Unruga 

15. [139] – 09.01.2012 – r. Mirosława Król – w 
sprawie uregulowania kwestii własności - wy-
kupu działek stanowiących drogi w osiedlu 
Kaczy Dół 

_________________________________________ 


