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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 25 

19 marca 2012 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 19.03.12, godz. 12.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 10 stycznia: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Rozpatrzenie skargi p. Wojciecha Gołębiowskiego. 
3. Przyjęcie protokołu z 21.12.2011 r.  
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 
 Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji 
Marcin Wołek, stwierdzeniem kworum. 
Ad 2. Treść omawianej skargi oraz pismo wyjaśniające 
Wydziału Nieruchomości UMG otrzymali członkowie 
komisji pocztą elektroniczną (kopie pism - załączone do 
protokołu). Pan W. Gołębiowski skierował do przewod-
niczącego Rady Miasta Gdyni skargę na Prezydenta MG 
dot. nieodpowiedniego nadzoru nad pracą urzędników – 
w tym przypadku – Wydziału Nieruchomości. Obszer-
nych wyjaśnień w sprawie udzielił Naczelnik Wydziału 
Nieruchomości p. Tomasz Banel, podtrzymując stanowi-
sko wydziału zawarte w piśmie z dnia 24.11.2011 r. 
Dodatkowych informacji udzieliła p. Alicja Kowalska z 
Biura Planowania Przestrzennego.  
Pan W. Gołębiowski  w piśmie skarŜącym stwierdza:  
- w 2000 roku nabył działkę rolną (700 m2) w Gdyni – 
Wiczlinie. Dwukrotnie występował o warunki zabudowy, 
jednak nie otrzymał na nią zgody.  
- w roku 2002 nastąpiła zmiana w planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, który zmienił status działki na bu-
dowlaną. Na części działki p. Gołębiowskiego wytyczono 
drogę osiedlową, uniemoŜliwiając, zdaniem skarŜącego, 
zabudowę, zamianę lub sprzedaŜ gruntu. Uwaga do planu 
złoŜona w tej sprawie została odrzucona.  
- w roku 2005 po wymianie korespondencji zasugerowa-
no p. Gołębiowskiemu „moŜliwość korzystnej zamiany 
nieruchomości” z sąsiadującym TBS-em. TBS sprzedał 
jednak grunt firmie Hossa, która nie była zainteresowana 
zamianą gruntów.  
- w 2006 roku p. Gołębiowski zaproponował Gminie 
zamianę swojej nieruchomości na inną lub jej wykup. 
Zdaniem urzędu nie było podstaw do wykupu z powodu 
nie ustalenia warunków zabudowy dla tego terenu.  
- skarŜący ponawiał wnioski o wykup gruntu, które były 
odrzucane. Na wniosek z 25 września 2011 r. w ogóle nie 
otrzymał odpowiedzi. 
- urzędnik prowadzący sprawę 2 listopada 2011 r. w 
rozmowie telefonicznej zaproponował wskazanie terenu 
na zamianę z gmina, którym skarŜący byłby zaintereso-

wany. Pan Gołębiowski stwierdził, Ŝe to gmina winna 
złoŜyć odpowiednią propozycję. Oczekuje szybkiego 
wykupu działki. 
- skarŜący zarzuca gminie brak dobrej woli, opieszałość i 
przewlekłość w prowadzeniu sprawy, brak odpowiedzi na 
niektóre pisma, a takŜe brak nadzoru Prezydenta nad 
działaniem podległych pracowników. 
Naczelnik T. Banel podkreślił dobrą wolę urzędu w 
dąŜeniach do sfinalizowania sprawy, przejawiającą się w 
m. in. w propozycji pomocy w zamianie gruntów z TBS-
em w formie zorganizowania trójstronnego spotkania, 
pokrycia kosztów z tym związanych (podziały geodezyj-
ne, zawarcie notarialnych umów, wpisy do ksiąg wieczy-
stych). Pozytywnie rokujące rozmowy ze skarŜącym 
przerwano sprzedaŜą przedmiotowych gruntów przez 
TBS firmie Hossa, w związku z czym postępowanie dot. 
zamiany pozostało bez biegu. W tym czasie Urząd pełnił 
jedynie rolę negocjatora, gdyŜ rozmowy nie dotyczyły 
gruntów komunalnych. W sprawie podjęto takŜe szereg 
innych działań, udokumentowanych w formie zarządzeń 
Prezydenta, pism i opinii. Obie strony były w stałym 
kontakcie telefonicznym. W dalszym postępowaniu 
została przedstawiona panu Gołębiowskiemu oferta 
gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, 
wyeksponowanej na stronie internetowej. SkarŜący mógł 
wskazać adekwatną działkę na zamianę. Obecne działa-
nia wydziału zmierzają do wyceny oraz wykupu nieru-
chomości pana Gołębiowskiego. Pan Naczelnik podkre-
ślił, Ŝe przedstawiony w negatywnym świetle w piśmie 
skarŜącego pracownik wydziału jest wysoko ceniony, 
włoŜył w prowadzone sprawy wiele pracy, a jego znajo-
mość terenu i ludzi jest nieoceniona.  
Członkowie komisji po zapoznaniu się z wyjaśnieniami 
uznali bezzasadność skargi pana W. Gołębiowskiego. 
Swoje stanowisko wyrazili w projekcie uchwały kiero-
wanym na styczniową Sesję Rady Miasta. Projekt uchwa-
ły zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/2.  
Ad 4. Protokół z dnia 21.12.2011 został przyjęty bez 
uwag w głosowaniu: 7/0/0.  
Ad 5. Kolejne posiedzenie odbędzie się 21 lutego br. o 
godz. 16.15.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
___________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 18 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

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

1. przekraczających zwykły zarząd zasad najmu i 
dzierŜawy lokali uŜytkowych stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni (4.4.) – projekt 
zreferował wiceprez. B.Stasiak. Mamy ok. 220 
lokali uŜytkowych, w tym ok. 80 przeznaczo-
nych na funkcje społeczne. Opinia pozytywna – 
7/0/0 

2. zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych w 
Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 162A – opi-
nia pozytywna – 7/0/0 

3. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Kopernika 151-155 – 
opinia pozytywna – 7/0/0, 

4. o wspieraniu i szczególnej ochronie mikro-
przedsiębiorców, małych i średnich przedsię-
biorców oraz rzemiosła na terenie Miasta Gdy-
ni – projekt ten, formalnie zgłoszony przez 5 
radnych, faktycznie autorstwa czynnika spo-
łecznego, zreferował r. P.Stolarczyk. Bezpo-
średnim bodźcem do powstania uchwały były 
losy wielu zakładów, których uregulowania 
prawne nie chroniły w sposób wystarczający. 
Rzemieślnicy nie potrafią się obronić w sytu-
acji, gdy gmina wypowiada im umowy najmu 
nie wskazując nowej lokalizacji. Zdaniem r. 
T.Szemiota cel ten nie moŜe zostać osiągnięty 
w drodze uchwały; zdaniem r. M.Horały pro-
jekt częściowo powiela rozwiązania z innych 
dokumentów. Opinia negatywna – 1/7/0. 

5. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 46 (Andrzej Kołodziej) – 
projekty uchwał w sprawie medali zreferował 
przewodniczący Komisji Statutowej, A. Kie-
szek. Opinia pozytywna – 7/0/0, 

6. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 47 (Irena Muszkiewicz-
Herok) - opinia pozytywna – 7/0/0, 

7. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 48 (Ryszard Matyka) - 
opinia pozytywna – 7/0/0, 

Ad. 2 
Wiceprez. B.Stasiak poinformował o terminach tego-
rocznych wystawek w mieście. 
R. M.Horała zaproponował, aby wrócić na jednej z kolej-
nych komisji wrócić do tematu rewitalizacji. 
______________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 18 stycznia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 25 stycz-
nia, 

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

1. ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Miasta Gdyni – projekt zreferowała 
wiceprez. E.Łowkiel. Opinia rady aptekarskiej 
jest pozytywna. Nie ma problemu z zapewnie-
niem całodobowej pracy aptek, choć są powia-
ty, w których Ŝadna apteka nie chce podjąć ca-
łodobowego dyŜuru. Zgłoszono autopoprawkę 
– dwukrotnie wymieniona została apteka Pa-
nax, jeden wpis zostanie usunięty. Opinia pozy-
tywna – 3/0/0 

2. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 46 (Andrzej Kołodziej), 
opinia pozytywna – 4/0/0 

3. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 47 (Irena Muszkiewicz-
Herok), opinia pozytywna – 5/0/0 

4. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA 
GDYNI” – Medal Nr 48 (Ryszard Matyka), 
opinia pozytywna – 5/0/0 

Ad. 2 
Następne posiedzenie – tydzień przed sesją lutową. 
Na jednym z kolejnych posiedzeń komisja wróci do 
tematu polityki prorodzinnej.  

______________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 24 stycznia: 
 
Porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wno-

szonych na sesję RMG. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Marcin 
Wołek witając zebranych. Porządek obrad został przyjęty 
bez uwag. 
Ad 2. Wiceprezydent Bogusław Stasiak zreferował pro-
jekty uchwał w sprawach gospodarowania mieniem 
komunalnym w kolejności: 
– projekt uchwały w sprawie przekraczających zwykły 
zarząd zasad najmu i dzierŜawy lokali uŜytkowych sta-
nowiących własność Gminy Miasta Gdyni – opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 6/0/0. 
- projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Kopernika 151-155 – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
- projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. InŜy-
nierskiej 25 – opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0. 
- projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonych 
przy ul. Dembińskiego – opinia pozytywna w głosowa-
niu: 6/0/0. 
- projekt uchwały w sprawie zawarcia w drodze bezprze-
targowej umowy dzierŜawy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonych przy ulicy 
Świętojańskiej/róg 10-Lutego – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 4/0/2. 
Następnie radny Paweł Stolarczyk (w imieniu grupy 
radnych) udzielał wyjaśnień na temat projektu uchwały o 
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wspieraniu i szczególnej ochronie mikroprzedsiębiorców, 
małych i średnich przedsiębiorców oraz rzemiosła na 
terenie Miasta Gdyni. Zdaniem radnego, Gdynia jako 
jedna z najbogatszych gmin w Polsce powinna wspierać 
tych, którzy rozpoczynają lub prowadzą działalność 
gospodarczą i mają problemy z funkcjonowaniem na 
rynku. Radny Jerzy Miotke stwierdził, Ŝe projekt zobo-
wiązuje prezydenta do niejednolitego traktowania pod-
miotów gospodarczych - moŜe to spowodować zarzuty 
UOKiK-u. Nieprawdą  jest, Ŝe Gdynia nie wspiera przed-
siębiorców -  w tym celu działają instytucje, narzędzia i 
programy: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, 
Forum Gospodarcze, Gdyński Biznesplan, Gdyńskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Miasteczko 
Zawodów, a takŜe stosuje narzędzia: poręczenia kredy-
towe, szkolenia, zróŜnicowanie opłat, wsparcie urzędu, 
itp. 
Przewodniczący RM Stanisław Szwabski zauwaŜył, Ŝe 
centralnym punktem dokumentu i pierwotnym impulsem 
jest zapewnienie lokalizacji zakładu – w tym przypadku 
nie jest to moŜliwość, a imperatyw. Pozostałe punkty 
zapewnione są dotychczasową działalnością miasta na 
rzecz przedsiębiorców. Przyjmując uchwałę przyznaje-
my, Ŝe nic nie zrobiliśmy, co jest nieprawdą. Przewodni-
czący komisji dodał, Ŝe w Gdyni dla wsparcia małych 
firm są realizowane programy nie tylko samorządowe, ale 
i rządowe. Ponadto nie wiadomo kto i w jaki sposób 
miałby oceniać porównywalność i adekwatność lokaliza-
cji zakładów. Takie zapisy są nie do zrealizowania, tym 
bardziej, Ŝe nie zawierają przyczyn konieczności zmiany 
lokalizacji prowadzonej działalności.  
Radny P. Stolarczyk odnosząc się do powyŜszych argu-
mentów wyjaśnił, Ŝe pomoc w zmianie lokalizacji zawar-
ta w projekcie nie jest zobligowaniem prezydenta, tylko 
instrukcją postępowania. Przez adekwatność lokalizacji 
rozumie się dostęp do klientów, a zapis ten zainspirowały 
przykłady zjeŜdŜalni na plaŜy i zakładu szewskiego. 
Radna Mirosława Król wyjaśniła, Ŝe intencją osób podpi-
sujących się pod projektem (grupa radnych) było zaini-
cjowanie nowej procedury przyjmowania projektów 
obywatelskich.  
Projekt uchwały uzyskał opinie negatywną w głosowa-
niu: 2/4/0. 
Ad 3. Protokół z dnia 21 grudnia 2011 r. został przyjęty 
bez uwag. 
Ad 4. Kolejne posiedzenie odbędzie się 21.01.2012 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 7 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję, 
3. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja przygotowała i wniesie na najbliŜszą sesję Rady 
dwa projekt uchwał w sprawie nazewnictwa ulic: 

1. rondo u zbiegu ulic Bosmańskiej i Zielonej 
otrzyma nazwę „rondo kmdra Bogumiła No-
wotnego”, 

2. ulica na Oksywiu otrzyma nazwę „ul. adm. 
Romualda Wagi”. 

Komisja jednogłośnie (4/0/0) zadecydowała o wniesieniu 
w/w projektów do porządku najbliŜszej sesji. 

Ad. 2 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie opiekuna MłodzieŜowej Rady Miasta Gdyni, 
przygotowany przez Komisję Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – opinia pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 3 
Następne posiedzenie – 14 lutego, godz. 16.00. 

____________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 14 lutego: 
 
Porządek obrad: 

1. Opiniowanie uchwał na sesję 22 lutego, 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmian w budŜecie miasta na 2012 rok – projekt 
zreferował skarbnik miasta. Opinia pozytywna 
– 3/0/0. 

2. zmian w WPF – opinia pozytywna – 3/0/0. 
Ad. 2 
Przewodniczący komisji przedstawił propozycje nowych 
nazw na Kaczych Bukach. Projekt uchwały zostanie 
przygotowany na sesję marcową. 
Komisja zwraca się do ZDiZ z prośbą, aby przed wiosną 
dopilnowano uporządkowania oraz estetyzacji rond, które 
w ostatnim czasie otrzymały nazwy (rondo 
A.Walentynowicz, w lutym zostanie podjęta uchwała w 
sprawie ronda kmdra B.Nowotnego). 

____________________________________ 
 
Komisja Kultury – 16 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
3. Muzeum Emigracji – omówienie projektu 

uchwały oraz samej koncepcji Muzeum – refe-
ruje p. Karolina Grabowicz- Matyjas. 

4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM 

5. Sprawy bieŜące i wniesione. 
6. Wolne wnioski. 

Ad. 1 i 2 
Porządek i protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Projekt uchwały nt. statutu Muzeum Emigracji omówiła 
p. Karolina Grabowicz-Matyjas.  
ME w Gdyni to przedsięwzięcie, którego celem będzie 
prezentacja historii polskiej emigracji. Zostanie ono 
zlokalizowane we wnętrzach zabytkowego Dworca Mor-
skiego. Gdynia stanowiła centrum polskiego wychodź-
stwa. ZałoŜenia programowe Muzeum przewidują funk-
cję edukacyjną, popularyzatorską oraz badawczą, skupio-
ną wokół emigracji. Na przełomie 2014/2015 planowana 
jest pierwsza stała wystawa po gruntownym remoncie 
obiektu. Budynek będzie udostępniony w ramach umowy 
dzierŜawy na 30 lat. W chwili obecnej działa juz robocza 
strona internetowa, pełniąca funkcję informacyjną. MoŜ-
na z niej pobrać m.in. formularz o przekazaniu pamiątek, 
które obecnie moŜna składować w Muzeu Miasta Gdyni. 
Projekt statutu jest na bieŜąco konsultowany z Minister-
stwem Kultury. Będzie funkcjonował do powstania stałej 
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wystawy, a następnie zostanie zmieniony. Jest to pierw-
szy, wzorcowy statut w kraju. 
Opinia pozytywna – 4/0.0. 
Ad. 4 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.7 – nagroda literacka w kategorii dramatu – projekt 
przedstawiła z-ca naczelnika Wydziału Kultury, Karin 
Moder. Zmiana uchwały pozwoli na poszerzenie kręgu 
zainteresowanych o prace publikowane w ciągu 12 mie-
sięcy poprzedzających termin ogłoszenia kolejnego nabo-
ru prac, co podniesie prestiŜ gdyńskiego konkursu. Opi-
nia pozytywna – 4/0/0. 
4.1 i 4.2 (zmiany w budŜecie i WPF) – przedstawiła z-ca 
skarbnika, p. A. Helbin. Opinia do obu pozytywna – 
3/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

____________________________________ 
 
Komisja Sportu – 21 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-
nia, 

2. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą se-
sję, 

3. Sprawozdanie z działalności Hali Sportowo-
Widowiskowej w 2011 r. 

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

1. zmian w budŜecie miasta na 2012 rok – opinia 
pozytywna – 5/0/0, 

2. zmian w WPF – opinia pozytywna – 5/0/0. 
Ad. 3 
Sprawozdanie z działalności Hali Sportowo-
Widowiskowej w 2011 roku przedstawił dyrektor Ma-
riusz Machnikowski. Intensywność Ŝycia sportowo-
widowiskowego w minionym roku była znaczna, odbyło 
się ponad 100 imprez. Mniej więcej ¼ to imprezy ponad-
jednodniowe; marka hali jest juŜ ustalona, imprez nie 
brakuje. Około 1/3 imprez jest transmitowana przez TV. 
Przychody HSW wykonała na 2,7 mln zł. Rynek jest dość 
ryzykowny, ale mamy pewną ilość agencji organizują-
cych róŜne imprezy, które są u nas niemal rezydentami. 
Uzyskane przychody pozwoliły na niecałkowite wyko-
rzystanie dotacji przedmiotowej z miasta. Skonsumowali-
śmy zaledwie 55% z przyznanej 2-mln dotacji. Gdyby 
Hala mogła funkcjonować na typowo rynkowych zasa-
dach, obiekt byłby w stanie sam się finansować. Rok 
2012 równieŜ zapowiada się bardzo dobrze pod wzglę-
dem finansowym. 
Współpraca pomiędzy Halą a GOSiRem układa się wzo-
rowo. 
Większa mogłaby być promocja imprez kulturalnych 
odbywających się w hali. 
Ad. 4 
Dyrektor GOSiR, Marek Łucyk, przedstawił informację o 
biegu urodzinowym Gdyni (25 lutego). 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o sytuacji w 
Prokomie po rezygnacji trenera T. Pacesasa. 
Następne posiedzenie – wtorek przed sesją. 
_____________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 22 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję, 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.1. – zmiany do budŜetu miasta na 2012 rok – wraz z 
autopoprawką przedstawił skarbnik miasta. Opinia pozy-
tywna – 13/0/0 
4.2. – projekt w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2022 
– wraz z autopoprawką. Opinia pozytywna – 13/0/0 
 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-01-17: 
 
4951/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i 

zakupu literatury fachowej dla Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2012 r. 

4952/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usług wynajmu pojazdów 
wraz z kierowcą, przeznaczonych do 
transportu osób w 2012r. 

4953/12/VI/R - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni na opłatę notarialną 

4954/12/VI/O - skierowania prawa na drogę postę-
powania sądowego 

4955/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie pie-
czątek imiennych i nagłówkowych na po-
trzeby UMG 

4956/12/VI/P - zawarcia porozumienia pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Komendą Woje-
wódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofi-
nansowania kosztów funkcjonowania Poli-
cji na terenie Miasta Gdyni w roku 2012 

4957/12/VI/P - opłat za prawo do dysponowania 
częstotliwością w 2012 

4958/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 
1/CS/2010( SK/1988/PK/44/w/2009) 

4959/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/224/94 z dnia 21.07.1994 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą łukową – pa-
wilon nr 229 

4960/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/289/92 z dnia 22.06.1992 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod placem targowym – 
pawilon nr 217 

4961/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/41/MGG/7/D/11 o ekspozycję reklamy 
przy ul. Nowowiczlinskiej - dz.nr 66/3 KM 
25 

4962/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/42/MGG/8/D/ o ekspozycję reklamy 
przy ul. Chwaszczyńskiej 

4963/12/VI/P - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, na 
wydruk ulotki promocyjnej w ilości 20000 
egzemplarzy oraz udzielenia licencji do 
wykorzystania mapy w Gdyni w ramach 
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zadań realizowanych w projekcie INTER-
FACE 

4964/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej 
4965/12/VI/K - przekazywania opłat związanych z 

umową zawartą z przedsiębiorstwem Info-
Monitor Biuro Informacji Gospodarczej S. 
A. 

4966/12/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
egzekucją podatków, opłat oraz niepodat-
kowych naleŜności budŜetowych 

4967/12/VI/K - przekazywania opłat za postępowa-
nie sądowe związane z wpisem hipotek 
przymusowych do ksiąg wieczystych 

4968/12/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
egzekucją naleŜności za pobyt w Izbie Wy-
trzeźwień 

4969/12/VI/K - ponoszenia kosztów na realizację 
wyroków sądowych dotyczących zwrotu 
części opłaty za kartę pojazdu 

4970/12/VI/K - przekazywania opłat związanych z 
egzekucją naleŜności z tytułu mandatów 
karnych 

4971/12/VI/K - opłat za sporządzenie kopii map 
oraz wypisów z rejestru budynków, lokali, 
kartotek lokali niezbędnych do przeprowa-
dzenia postępowań podatkowych w roku 
2012 

4972/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie roboty bu-
dowlanej: „Budowa dróg gminnych wraz z 
infrastrukturą techniczną w rejonie ulic 
Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni ” 

4973/12/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni Nr 3734/11/VI/U z dnia 12 
października 2011 r. w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR 
na wykonanie inwentaryzacji zieleni zespo-
łu parkowego w Gdyni Chwarznie 

4974/12/VI/U - akceptacji zmiany treści porozumie-
nia do umów nr KB/654/UI/241/W/2010 z 
dnia 05.11.2010 r. i nr 376/UI/130/W/2011 
z dnia 27.07.2011 r. na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. śukow-
skiej w Gdyni wraz z infrastrukturą tech-
niczną" 

4975/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

4976/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
wykonanie usług : introligatorskich i trans-
portowych oraz dostawę druków akcyden-
sowych i ze znakiem wodnym dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012r 

4977/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na 
usługę mycia okien w budynku Urzędu, lo-
kalach poza budynkiem i lokalach Rad 
Dzielnic w 2012 r. 

4978/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 193.000 EUR na wykonanie dru-
ków własnych w 2012 r 

4979/12/VI/S - zakupu odzieŜy ochronnej i roboczej 
dla pracowników obsługi UMG 

4980/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji o rozpoczęcie postępowania w trybie 
zapytania o cenę na zakup środków czy-
stości dla UMG 

4981/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi rocznego utrzymania ser-
wisu internetowego do zbierania opinii od-
nośnie zamierzeń władz Miasta 

4982/12/VI/U - zmiany treści umów nr 
KB/841/UI/298/W/2009 z dnia 18.12.2009 
r. i nr KB/677/UI/241/W/2011 z dnia 
29.11.2011 r. zawartych w ramach zadania 
pn.: „Rozbudowa skrzyŜowania ulicy 10 
Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w 
Gdyni” 

4983/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/257/UI/93/W/2011 z dnia 
17.05.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a Biurem Projektów „ARKAS 
- PROJEKT” Pracownia Projektowo-
Konsultingowa 

4984/12/VI/M - powołania składu Komisji Oceniają-
cej, mającej za zadanie ocenę ofert zgło-
szonych przez podmioty prowadzące dzia-
łalność poŜytku publicznego w zakresie re-
alizacji Gdyńskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości 

4985/12/VI/U - zawarcia aneksu nr 2 do porozumie-
nia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanali-
zacji Spółka z o. o. w Gdyni w sprawie 
współdziałania w realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pt. „Rozbudowa systemów 
kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wo-
dę na obszarze Gdyni” 

4986/12/VI/M - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200.000 EUR na usługę; „Asysta 
techniczna i konserwacja oprogramowania 
systemu informatycznego obsługi zasobu 
geodezyjno-kartograficznego i katastru nie-
ruchomości” 

4987/12/VI/M - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200.000 EUR na usługę; „Rozbu-
dowa aplikacji w ramach istniejących pro-
gramów w Wydziale Geodezji: Egipt, 
Ośrodek, Geoedytor” 

4988/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwe-
stycją planowaną w rejonie ulic Jana Pawła 
II i Waszyngtona w Gdyni 

4989/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Budowa i przebudowa kanałów deszczo-
wych w ulicach śmudzkiej, Kurpiowskiej i 
Małopolskiej wraz z budową urządzenia 
podczyszczającego przed wylotem do rzeki 
Kaczej” 

4990/12/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Bu-
dowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukow-
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skiego w Gdyni” w zakresie przebudowy 
ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego 
poniŜej wylotu kanalizacji deszczowej z Al. 
Kukowskiego w Gdyni 

4991/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 193.000 EUR na zakup i do-
stawę materiałów biurowych dla UMG w 
2012 r. 

4992/12/VI/M - określenia warunków bezprzetargo-
wej sprzedaŜy udziału Gminy Miasta Gdyni 
w prawie własności nieruchomości połoŜo-
nej w Chełmnie 

4993/12/VI/P - rozwiązania umów zawartych po-
między Gminą Miasta Gdynia a Gdyńskim 
Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” 

4994/12/VI/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/449/OE/30-W/2011z dnia 31.08.2011r. 
o wsparcie realizacji zadania publicznego 
pod nazwą „Dobro wypiera zło” realizowa-
nego przez Gdyńskie Stowarzyszenie 
Świętego Mikołaja Biskupa 

4995/12/VI/O - wydatkowania środków finansowych 
na organizację zajęć podczas ferii zimo-
wych 

4996/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4997/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

4998/12/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.7142.6.18.08) 

4999/12/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.7142.6.20.2008) 

5000/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację zajęć re-
kreacyjno-sportowych dla osób z proble-
mem alkoholowym oraz członków ich ro-
dzin 

5001/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na przygotowanie prezentacji multimedial-
nej 

5002/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie wizualizacji 
oraz trójwymiarowej animacji w celu pro-
mocji miasta 

5003/12/VI/S - zakupu modułu „Gospodarka mate-
riałowa” 

5004/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego połoŜonego w Gdyni przy 
ul. Bp. Dominika 32-38, przeznaczonego 
do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz powołania Komisji 
Przetargowej 

5005/12/VI/P - powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gdyni 

5006/12/VI/S - wyraŜenia zgody na roczną opłatę na 
rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za do-
zór techniczny dwóch dźwigów osobowych 
znajdujących się w budynku UMG 

5007/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie 
opraw drewnianych do medalu im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego 

5008/12/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę uszko-
dzonej bramy garaŜowej 

5009/12/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. 24.2009) 

5010/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze 

5011/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 330 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Osada 
Rybacka - część działki 157/2 - przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

5012/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 1.697 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Płk. 
Dąbka - część działki 150/33 - przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

5013/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 800 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Tuchol-
skiej - część działki 159/22 - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

5014/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 300 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. śółkiew-
skiego - część działki 61/1 - przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

5015/12/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem lokali 
uŜytkowych 

5016/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Przemyskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

5017/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Bernadowskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia – p. Nowaczyk 

5018/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk oraz przygotowa-
nie wystaw na potrzeby Miejskiej Informacji 
przy ul. 10 Lutego 

5019/12/VI/M - przyjęcia aneksu nr 4 do umowy o 
świadczenie usług hostingowych z 24 
stycznia 2008 roku 

5020/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Ejsmonda przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

5021/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

5022/12/VI/R - określenia i przyjęcia do realizacji 
zadań na rok 2012 wynikających z Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie 

5023/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa pracow-
nikom MOPS w Gdyni do jednoosobowego 
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zawierania i rozwiązywania umów oraz po-
rozumień z zakresu pieczy zastępczej 

5024/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa do wy-
dawania decyzji administracyjnych w indy-
widualnych sprawach z zakresu pieczy za-
stępczej, naleŜących do właściwości po-
wiatu 

5025/12/VI/R - dokonania opłaty rocznej składki 
członkowskiej w ramach uczestnictwa m. 
Gdyni w stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii 
Europejskiej” 

5026/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 200.000 EUR na 
dostawę naturalnej wody źródlanej, dzier-
Ŝawę i sanityzację dystrybutorów oraz do-
stawę naturalnej wody mineralnej i śred-
niozmineralizowanej niegazowanej, gazo-
wanej i kubków jednorazowych dl UMG w 
2012 r 

5027/12/VI/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocz-
tą Polska dotyczącej świadczenia przez 
pocztę usług pocztowych w 2012 roku 

5028/12/VI/S - upowaŜnienia kierownika trzeciego 
referatu architektury w Wydziale Architek-
toniczno-Budowlanym 

5029/12/VI/S - uruchomienia środków finansowych 
w roku 2012 na utrzymanie telefonów sta-
cjonarnych 

5030/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie zapy-
tania o cenę do 200.000 EUR na zakup i 
dostawę papieru do drukarek i kserokopia-
rek dla UMG w 2012 r. 

5031/12/VI/K - zawarcia umowy z JPA International 
Biuro Ekonomiczno-Prawne „Promar” sp. z 
o.o. na przeprowadzenie badania spra-
wozdania finansowego m. Gdyni za 2011 
rok 

5032/12/VI/K - zmian w budŜecie m. Gdyni na rok 
2012 

5033/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K 
w sprawie ustalenia planu finansowego UM 
Gdyni na rok 2012 

5034/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4899/12/VI/K 
w sprawie ustalenia planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami na rok 2012 

5035/12/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Gdynia Babie Doły pt. „Rodzinne spotkania 
z kulturą” w ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

5036/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie geodezyjne-
go podziału nieruchomości gminnej z prze-
znaczeniem na działki zamienne w obsza-
rze Gdyni Zachód 

5037/12/VI/S - zmiany zarządzenia prezydenta nr 
4257/11/VI/S w sprawie powołania zespołu 
ds. weryfikacji opisu granic dzielnic m. 
Gdyni 

5038/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację i realizację 37. Festiwa-

lu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 
dniach 7-12 maja 2012 r. 

 
2012-01-18: 

 
5039/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-

prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Eko Dolina Sp. z o.o. 

5040/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk plakatów informacyjnych 

5041/12/VI/P - zakupu usług grawerskich i poligra-
ficznych na potrzeby imprez okoliczno-
ściowych w 2012 roku 

5042/12/VI/O - refundacji kosztów zakupu nagród 
dla laureatów Eliminacji Okręgowych XLI 
Olimpiady Biologicznej współorganizowa-
nych przez VI Liceum Ogólnokształcące w 
Gdyni oraz Komitet Okręgowy Olimpiady 
Biologicznej przy Wydziale Biologii UG 

 
2012-01-24: 

 
5043/12/VI/R - akceptacji aneksu Nr 1/2012 do 

zawartej umowy najmu nieruchomości po-
łoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 199 
na prowadzenie w niej placówki opiekuń-
czo – wychowawczej 

5044/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej dla Stowarzyszenia Spo-
łecznej Edukacji Non Stop na prowadzenie 
zajęć z dziećmi ze świetlicy socjoterapeu-
tycznej w Zespole Szkół Rzemiosła i Han-
dlu w Gdyni 

5045/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4575/11/VI/S 
z dnia 13. 12. 2011r. w sprawie wyraŜenia 
zgody na ubezpieczenie budynku i lokali 
podległych wraz z wyposaŜeniem, ubez-
pieczenie osób i gotówki w 2012 r. 

5046/12/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 4980/12/VI/S z dnia 
17.01.2012r wyraŜenia zgody na powoła-
nie komisji o rozpoczęcie postępowania w 
trybie zapytania o cenę na zakup środków 
czystości dla UMG do 200 000 Euro w 
2012 roku 

5047/12/VI/P - naprawy, przeglądu, bieŜącej kon-
serwacji i obsługi systemu alarmowego 
miasta Gdyni 

5048/12/VI/P - konserwacji i naprawy monitoringu 
wizyjnego w dzielnicach Gdyni 

5049/12/VI/P - naprawy, stałego serwisu, aktualiza-
cji i prac konserwacyjno – remontowych 
systemu łączności radiowej dla potrzeb 
MCZK 

5050/12/VI/S - przeprowadzenia na terenie m. Gdy-
ni kwalifikacji wojskowej w 2012 roku oraz 
określenia siedziby Powiatowej Komisji Le-
karskiej i przedstawicieli Prezydenta Mia-
sta Gdyni oraz Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w Gdyni a takŜe terytorialnego 
zasięgu ich działania 

5051/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na świadczenie usług 
transportowych w zakresie przewozu kurie-
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rów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami oso-
bowymi, w czasie trwania akcji kurierskiej 

5052/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5053/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5054/12/VI/M - usunięcia awarii polegającej na 
częściowej wymianie instalacji wody zimnej 
w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 
30 w Gdyni 

5055/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
14771/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczącego 
uregulowania naleŜności za umieszczenie 
w pasie drogowym urządzeń związanych z 
budową przyłączy w ulicach gminnych 

5056/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
14028/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 23 lutego 2010 roku dotyczącego ure-
gulowania naleŜności za umieszczenie w 
pasie drogowym urządzeń związanych z 
budową przyłączy w ulicach gminnych 

5057/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 132/10/V/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 grudnia 
2010 roku dotyczącego uregulowania na-
leŜności za umieszczenie w pasie drogo-
wym urządzeń związanych z budową przy-
łączy w ulicach gminnych 

5058/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Starochwaszczyńskiej 50, prze-
znaczonej do sprzedaŜy w formie przetar-
gu ustnego nieograniczonego 

5059/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków z budŜetu Miasta na opłatę nota-
rialną związaną z ustanowieniem słuŜeb-
ności na działkach gminnych połoŜonych 
przy ul. Olgierda 28 

5060/12/VI/M - udzielenia zamówienia na wykona-
nie aneksów do wycen nieruchomości 

5061/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na dystrybucję gdyńskich ma-
teriałów promocyjnych 

5062/12/VI/K - zmiany zarządzeń dotyczących kie-
rowania spraw na drogę postępowania są-
dowego 

5063/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie kosztorysu 
inwestorskiego dla budowy odcinka kanali-
zacji deszczowej w rejonie ulic Jana Pawła 
II i Waszyngtona w Gdyni 

5064/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/341/UI/115-W/2011 z dnia 04.07.2011 
r. dotyczącej wykonania dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej budowy parkin-
gów rowerowych w ramach projektu pn.: 
„Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglome-
racji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” 

5065/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej urządzeń projekto-
wanych w ramach Zintegrowanego Syste-
mu Zarządzania Ruchem w Gdyni 

5066/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie spo-
sobu przeprowadzania słuŜby przygoto-
wawczej i organizowania egzaminu koń-

czącego tę słuŜbę w Urzędzie Miasta Gdy-
ni 

5067/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/398/UI/143/W/2011 z dnia 11.08.2011r 
dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji roboty budowlanej: „Budowa kaplicy 
pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej 
w Gdyni” 

5068/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie nasadzeń narcyzów przy Al. 
Piłsudskiego 

5069/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie dokumentacji odbiorowej na 
podstawie decyzji dotyczących nasadzeń 
rekompensujących na terenie Gdyni 

5070/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup, wymianę 
i naprawy opon ,w samochodach słuŜbo-
wych UMG, StraŜy Miejskiej, OSP Wiczlino 

5071/12/VI/P - zakupu płyt z filmem „N- jak Niewi-
domy, czyli jak pomagać osobie z dysfunk-
cja wzroku” 

5072/12/VI/U - zapłaty kosztów kancelaryjnych 
zgodnie z zobowiązaniem Wydziału I Cy-
wilnego Sądu Rejonowego w Gdańsku; dot 
zadania: remont mola spacerowego w 
Gdyni-Orłowie 

5073/12/VI/O - dofinansowania druku tomików z 
nagrodzonymi wierszami w Pomorskim 
Konkursie Poetyckim „Niektórzy lubią po-
ezję…”, którego organizatorem jest Zespół 
Szkół Administracyjno Ekonomicznych w 
Gdyni 

5074/12/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu delegacji 
z Zespołu Szkół Hotelarsko-
Gastronomicznych w Gdyni do Warszawy 
na ogłoszenie wyników XIV edycji Ogólno-
polskiego Rankingu Szkół Ponadgimna-
zjalnych 

5075/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów XXII Mistrzostw Szkół Ponad-
gimnazjalnych i XVII Mistrzostw Szkół 
Gimnazjalnych w Sportach Siłowych, któ-
rych organizatorem jest Zespół Szkół 
Rzemiosła i Handlu w Gdyni 

5076/12/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy 7 uczniów z gdyńskich szkół tworzą-
cych 4 Gdyńską DruŜynę Wędrowników 
im. Bolesława Chrobrego na wyprawę gór-
ską w ramach „Akcji Zima 2012” 

5077/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracownika Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2012roku 

5078/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000EUR na przeprowadzenie dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 
2012r szkolenia na temat: „Planowane 
zmiany Ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych. Nowe zasady od-
dawania dróg do uŜytkowania. Kiedy budu-
jemy drogi na podstawie ustawy prawo bu-
dowlane a kiedy na podstawie Specustawy 
drogowej „ 

5079/12/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino oraz Witomino Leśni-
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czówka pt. „Muzyczne spotkania” w ra-
mach konkursu „Kultura w dzielnicy” 

5080/12/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Gdynia Grabówek pt. „Impreza Święto Gra-
bówka” w ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

5081/12/VI/K - uniewaŜnienia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na najem ter-
minali płatniczych wraz z obsługą i rozli-
czeniem wpłat dokonywanych za pomocą 
kart płatniczych 

5082/12/VI/P - organizacji finału XIII edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” w dniu 24 kwietnia 
2012 roku 

5083/12/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go nr 15 o powierzchni 10,00 m² zlokalizo-
wanego na hali łukowej 

5084/12/VI/M - ustalenia warunków oddania w uŜyt-
kowanie wieczyste ułamkowej nie wydzie-
lonej części gruntu przynaleŜnego do loka-
lu 50 mieszkalnego połoŜonego przy ul. 
Morskiej 67 oraz ustalenia terminu jego 
trwania 

5085/12/VI/M - zatwierdzenia projektu aneksu do 
umowy dzierŜawy oraz wskazania osób 
upowaŜnionych do jego podpisania 

5086/12/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę nasa-
dzeń roślinnych na wybranych kwietnikach 
sezonowych na terenie Miasta Gdyni 

5087/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwe-
storskiego dla zadania „Projekt realizacyj-
nego udostępnienia rekreacyjnego i edu-
kacyjnego oraz oznakowana informacyjne-
go Rezerwatu Przyrody Kępa Redłowska” 

5088/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją inwestycji pn: „ 
Przebudowa skrzyŜowania ul. Północnej z 
ul. Chylońską” 

5089/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/559/UI/200-W/2011 z dnia 25.10.2011r. 
na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją i w okresie gwarancji wyko-
nania robót budowlanych „Rozwój Komuni-
kacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiej-
skiej- budowa ścieŜek rowerowych w Gdy-
ni” 

5090/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z zadaniem: „adaptacja pomiesz-
czeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
4 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną Nr 3” 

5091/12/VI/S - uniewaŜnienia w części: zadanie nr 5 
akceptacji wyników postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego poniŜej 193.000 EUR na 
sprzedaŜ energii elektrycznej na potrzeby 
Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monito-
ringu wizyjnego i funkcjonowania syren 
alarmowych w okresie 01.03.2012 r. do 
31.05.2012 r 

5092/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę o wartości poniŜej 200.000 EUR na 
naprawy samochodów słuŜbowych UMG i 
StraŜy Miejskiej w 2012 r 

5093/12/VI/R - wprowadzenia zmian w regulaminie 
organizacyjnym Domu Dziecka w Gdyni 
oraz akceptacji warunków umowy najmu 
lokalu połoŜonego w Gdyni, ul. Filomatów 
2, w celu usytuowania w nim siedziby Do-
mu Dziecka i upowaŜnienia dyrektora do 
podpisania umowy najmu 

5094/12/VI/R - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go na realizację zadania publicznego 
„Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno-
letnim roku akademickiego 2011/2012 oraz 
w semestrze jesienno-zimowym roku aka-
demickiego 2012/2013 

5095/12/VI/R - wyraŜenia zgody na przeprowadze-
nie konkursu pn: „Macha ogonem miłości 
barometr” oraz udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup 
nagrody w konkursie 

5096/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/505/UI/177/W/2011 z 3.10.2011 r. do-
tyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji zadania: „Budowa kanalizacji desz-
czowej w Al. Kukowskiego w Gdyni” 

5097/12/VI/M - druku plakatów wielkoformatowych 
na potrzeby promocji miasta 

5098/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 3804/11/VI/M 
z 18.09.2011 r. w sprawie określenia wa-
runków nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni udziału we własności nieruchomości 
przeznaczonej pod drogę – ul. Olimpijską 

5099/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
leń dla uczestników konkursu „Gdyński 
Biznesplan 2012” 

5100/12/VI/M - przyjęcia treści umów z partnerami 
konkursu „Gdyński Biznesplan 2012” – 
Nordea Bank Polska S.A, Prokom Invest-
ments S.A. i Radmor S.A. 

5101/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację działań pro-
mujących 14 Ogólnopolskie Spotkania Po-
dróŜników, śeglarzy i Alpinistów w Gdyni 

5102/12/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu 
dzierŜawnego oraz warunków przetargu 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa, po-
łoŜonych w Gdyni przy ul. Władysława IV 
przeznaczonych do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony 30 lat w drodze przetargu 

5103/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
OPEC sp. z o.o. 

5104/12/VI/M - wyraŜenia woli objęcia nowych 
udziałów w kapitale zakładowym OPEC sp. 
z o.o. 

5105/12/VI/M - wykonania remontu lokalu uŜytko-
wego w budynku przy ul. Armii Krajowej 24 
w Gdyni 
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5106/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artykułów 
elektrycznych dla UMG w 2012 r. 

5107/12/VI/S - wyraŜenia zgody na utrzymanie 
systemu monitorowania pojazdów z wyko-
rzystaniem technologii GPS 

5108/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup dwóch 
aparatów fotograficznych na potrzeby 
UMG 

5109/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na sprawowanie nadzoru autorskiego nad 
eksploatacją oprogramowania systemu 
ADAS 

5110/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup zestawów do składania bez-
piecznego podpisu elektronicznego 

5111/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na do-
stawę sprzętu komputerowego dla UM 
Gdyni 

5112/12/VI/S - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę i in-
stalację stolików komputerowych dla 8 pla-
cówek oświatowych w Gdyni, realizowaną 
w ramach projektu „Rozwój elektronicz-
nych usług publicznych w Gdyni” 

5113/12/VI/S - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie asysty technicznej i konser-
wacji oprogramowania aplikacyjnego sys-
temu „Otago” 

5114/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i 
zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 
2012 r. 

5115/12/VI/S - udzielenia upowaŜnienia do spraw-
dzania toŜsamości osób podlegających 
stawieniu się do kwalifikacji wojskowej 

5116/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie metalowych 
plakiet odznaczenia „Czas Gdyni” i wyróŜ-
nień „Czas Gdyni” 

5117/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na nakręcenie i montaŜ 
filmu o nominowanych i nagrodzonych 
„Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
oraz nagroda „Czas Gdyni” 

5118/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przygotowanie i obsłu-
gę uroczystego spotkania koktajlowego po 
uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2012 r. w 
Teatrze Miejskim – z okazji 86. rocznicy 
nadania praw miejskich w Gdyni 

5119/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przygotowanie i organi-
zację koncertu w czasie uroczystej sesji 
RM w dniu 10.02.2012 r. w Teatrze Miej-
skim – z okazji 86. rocznicy nadania praw 
miejskich 

5120/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

5121/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

5122/12/VI/K - ulokowania wolnych środków budŜe-
towych w kwocie 75.000.000,00 na ra-
chunkach lokaty terminowej 

 
2012-01-25: 

 
5123/12/VI/M - uniewaŜnienia postępowania o za-

mówienie publiczne na: Wykonanie inwen-
taryzacji budynków oraz aktualizacji doku-
mentacji technicznej nieruchomości na po-
trzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i 
Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 

 
2012-01-27: 

 
5124/12/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 

na organizację wypoczynku zimowego 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy Red-
łowo 

 
2012-01-30: 

 
5125/12/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych 

i publicznych niesamorządowych: przed-
szkoli, punktów przedszkolnych oraz od-
działów przedszkolnych przy niepublicz-
nych szkołach podstawowych w 2012 r. 

5126/12/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych 
i publicznych niesamorządowych szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych w 2012 r. 

 
2012-01-30: 

 
5127/12/VI/S - zmiany zarządzenia dotyczącego 

samorządowego serwisu informacyjnego 
miasta Gdyni 

5128/12/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 
rok 2012 

5129/12/VI/K - zmiany zarządzeni nr 4898/12/VI/K z 
10 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia 
planu finansowego UM Gdyni na 2012 rok 

5130/12/VI/K - zmiany zarządzeni nr 4899/12/VI/K z 
10 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia 
planu finansowego zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami na 2012 rok 
Gdyni na 2012 rok 

5131/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację i reali-
zację 37 Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni w dniach 7-12 maj 2012 r. 

5132/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zamiennej 
dokumentacji projektowej w związku z re-
alizacją inwestycji pn. „Modernizacja ulicy 
Zakręt do Oksywia w Gdyni” 

5133/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania 
„Oświetlenie cmentarza przy ul. Legionów 
w Gdyni” 

5134/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/435/UI/157/W/2011 z dnia 05.09.2011 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zabezpieczenia skarpy 
połoŜonej pomiędzy posesjami przy ul. 
Dembińskiego 102/I i ul. Dembińskiego 75 

5135/12/VI/U - akceptacji zmiany treści: umowy nr 
KB/484/UI/97/W/2008 z dnia 22.08.2008 r 
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dotyczącej wykonania robót budowlanych 
na zadaniu „Dom Pomocy Społecznej przy 
ul. Pawiej w Gdyni”, porozumień: z dnia 
22.10.2010r i 08.12.2010r dot. realizacji 
umowy nr KB/484/UI/97/W/2008 oraz 
umów do 14 tys. EUR na wykonanie robót 
związanych z realizacją zadania „Dom 
Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdy-
ni” o nr: KB/628/UI/205/W/09 z 07.09.2009 
r., KB/822/UI/290/W/09 z 15.10.2009 r., 
KB/824/UI/292/W/09 z 16.11.2009 r. i 
KB/823/UI/291/W/09 z 16.12.2009 r. 

5136/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/605/UI/212/W/2011 z dnia 18.11.2011 
r. na wykonanie zamiennej dokumentacji 
projektowo –kosztorysowej dla przedsię-
wzięcia pn. „Budowa ulicy Westy w Gdyni 
wraz z infrastrukturą techniczną” 

5137/12/VI/O - upowaŜnienia do zawarcie umowy z 
Dyrektorem SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i 
terapii UzaleŜnień w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu kilometrów 
z tytułu uŜywania własnego samochodu 
osobowego do celów słuŜbowych 

5138/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizacje zajęć świetlicowych dla 
dzieci i młodzieŜy z dzielnicy Karwiny 

5139/12/VI/M - przejęcia budynku mieszkalnego 
przy ul. Orłowskiej 18 A w Gdyni w zasób 
mieszkaniowy i zarząd Gminy Miasta Gdy-
ni 

5140/12/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowe-
go w gminnym lokalu mieszkalnym w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Płk. Dąbka 
185 w Gdyni 

5141/12/VI/M - wykonania wymiany podłóg w 
mieszkaniu gminnym przy ul. Zamenhofa 9 
w Gdyni 

5142/12/VI/M - wykonania naprawy chodnika i na-
wierzchni asfaltowej w pobliŜu budynku 
mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 33 w 
Gdyni na terenie gminnym będącym w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 4 w Gdyni 

5143/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
2895/11/VI/M z dnia 2 sierpnia 2011 roku 
dotyczącego wykonania remontu instalacji 
gazowej w gminnych budynkach mieszkal-
nych przy ul. Chwarznieńskiej 14-28 w 
Gdyni 

5144/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Derdowskiego 9-11-Świętojańska 1 w 
Gdyni 

5145/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Derdowskiego 9-11 – Świętojańskiej 1 w 
Gdyni 

5146/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5147/12/VI/M - kierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego – ul. Antoniego Abra-
hama 61 

5148/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 

opłaty kosztów eksploatacyjnych – Zespół 
Miejskich Hal Targowych ul. Wójta Radt-
kego 36/38/40 

5149/12/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania renowacji oraz montaŜ ekspo-
zycji promującej miasto 

5150/12/VI/M - miany zarządzenia nr 3339/11/VI/M 
dotyczącego wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku poło-
Ŝonego przy ul. Batalionów Chłopskich 39 

5151/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie analizy od-
działywania hałasu w rejonie budynków po-
łoŜonych przy ul. Chwarznieńskiej 174 

5152/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenia kwali-
fikacji wojskowej 

5153/12/VI/P - zabezpieczenia środków finanso-
wych na koszty postępowań sądowych i 
egzekucyjnych 

5154/12/VI/P - wyraŜenia zgody na wykonanie tłu-
maczenia ekspertyzy: „Port morski w Gdyni 
przyjazny pasaŜerom” na język angielski, w 
ramach zadań realizowanych w projekcie 
unijnym „INTERFACE” 

5155/12/VI/P - utrzymania na serwerze stron inter-
netowych Rad Dzielnic 

5156/12/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu 
www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Pu-
blicznej oraz kont poczty darmowej: pocz-
ta.gdynia.pl. 

5157/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 4.845.000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Przebudowa fragmentu działki 
drogowej wraz ze zjazdem na ul. Bosmań-
ską oraz ul. Snycerskiej na odc. od posesji 
nr 1 do skrzyŜowania z ul. Czeladniczą w 
Gdyni’’ 

5158/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi tłuma-
czenia treści miejskich materiałów promo-
cyjnych 

5159/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na druk broszury 5 tys. za-
proszeń na Urodziny Gdyni w HSW GDY-
NIA 

5160/12/VI/M - akceptacji wyniku konkursu na opra-
cowanie wzoru „Pamiątki z Gdyni” 

5161/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wyceny nieruchomości gminnych w celu 
ustalenia opłat adiacenckich z tytułu po-
działu geodezyjnego w trybie z wolnej ręki 

5162/12/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści 

5163/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/528/92 z dnia 21.12.1992 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą płaską – pawi-
lon nr 122 

5164/12/VI/M - zatwierdzenia projektów porozumień 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
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wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych 
z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowych (INVEST 
SARKO Sp. z o.o.) 

5165/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul.Świętojańskiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

5166/12/VI/M - uŜyczenia nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej w Gdyni przy ul. Szafranowej 

5167/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Rdestowej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

5168/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5169/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej przy ul. Ledóchowskiego 6 

5170/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Św. Mikołaja przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

5171/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

5172/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

5173/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

5174/12/VI/S - wyraŜenia zgody na mycie samo-
chodów słuŜbowych UMG, StraŜy Miejskiej 

5175/12/VI/U - zatwierdzenia realizacji w trybie 
Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej nowego 
zadania inwestycyjnego dotyczącego 
przebudowy układu drogowego wraz z in-
frastrukturą techniczną odcinka ul. Space-
rowej i Roszczynialskiego w Gdyni Orłowie 

5176/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EURO na wykonanie rozbiórki 
budynku mieszkalnego usytuowanego przy 
ul. Wiczlińskiej nr 40 w Gdyni (działki nr 
347/3, 348/7 i 348/11 KM 22, obręb WI w 
Gdyni) 

5177/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/78/UI/15/W/2011 z dnia 14.02.2011r 
dotyczącej wykonania robót budowlanych 
na zadaniu „Oświetlenie ul. Wiczlińskiej w 
Gdyni” 

5178/12/VI/M - wydatkowania środków finansowych 
z budŜetu Miasta na opłatę za wydanie od-
pisu sentencji orzeczenia 

5179/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Władysława IV 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5180/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Zygmunta Augusta 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5181/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Zygmunta Augusta 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5182/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Platynowej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

5183/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Platynowej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

5184/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Manganowej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

5185/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5186/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5187/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5188/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Bohaterów Starówki 
Warszawskiej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

5189/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Powstania Wielkopol-
skiego przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5190/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Rybaków – część działki 
nr 80/3, przeznaczonej do wydzierŜawienia 

5191/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Rybaków – część działki 
nr 1062/10, przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

5192/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Rybaków – część działki 
nr 1062/10, przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

5193/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2012 roku 

5194/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup dostępu do licencji oprogramo-
wania do obsługi świadczeń rodzinnych 
/SR/, zaliczki alimentacyjnej /ZA/, funduszu 
alimentacyjnego /FA/, stypendiów szkol-
nych /ST/ obsługi dodatków mieszkanio-
wych /DM/ dla Wydziału Spraw Społecz-
nych 
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5195/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do na usługę hostingu oraz udzielenia li-
cencji na korzystanie z internetowej aplika-
cji „iArkusz” 

5196/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do na modernizację sieci elektrycznej w 
serwerowni UM Gdyni 

5197/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
wykonanie mapy numerycznej obejmującej 
obszar działek nr 542/45, 484/44, 500/47, 
710/3, 778/5, 777/5, 713/4 połoŜonych przy 
ul. Przemyskiej 

5198/12/VI/M - zmiany załącznika do umowy dzier-
Ŝawy nr MG/19/D/2005 z 4 marca 2005 r. 
przedmiotem której jest grunt połoŜony w 
Gdyni przy ul. Spółdzielczej 

5199/12/VI/M - udzielenia zgody na uŜywanie herbu 
miasta Gdyni w materiałach promocyjnych 
oferowanych przez firmę ARCY Dorota 
Staniszewska 

5200/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na demontaŜ tablic infor-
macyjnych o przebudowie ul. Chwarznień-
skiej 

5201/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu i 
wdroŜenie serwisu internetowego 

5202/12/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji w Gdyni w zakresie budowy 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Cha-
browej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Ja-
łowcowej w Gdyni 

5203/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie opinii urba-
nistycznej 

5204/12/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwację i 
naprawę kopiarek „Konica Minolta” dla UM 
Gdyni 

5205/12/VI/R - wyraŜenia zgody na zlecenie do 
14.000 EUR na wykonanie mapy i rejestru 
osuwisk i terenów zagroŜonych ruchami 
masowymi ziemi w skali 1:10000 dla tere-
nu miasta Gdyni 

5206/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk broszury „Mapa 
Gdyni z informatorem praktycznym” 

5207/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Dickmana – część dział-
ki nr 231/146 przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

5208/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Dickmana – część dział-
ki nr 231/146 przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

5209/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Dickmana – część dział-
ki nr 185/132 przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

5210/12/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i 
zakupu literatury fachowej dla Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2012 r. 

5211/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4663/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 
2011 r. w sprawie zawarcia umowy na peł-
nienie funkcji przedstawiciela w postępo-
waniu administracyjnym meldunkowym i 
praw jazdy oraz funkcji kuratora dla stowa-
rzyszeń celem ich rozwiązania 

5212/12/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
ObłuŜe „ObłuŜe kulturalne, twórcze, przy-
jazne” w ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

5213/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 4952/12/VI/P 
w sprawie udzielenia zamówienia publicz-
nego na świadczenie usług wynajmu po-
jazdów przeznaczonych do transportu 
osób wraz z kierowcą w 2012 roku 

5214/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 5005/12/VI/P 
w sprawie powołania komisji konkursowej 
w celu wyłonienia kandydata na stanowi-
sko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gdyni 

5215/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamó-
wienia publicznego z wolnej ręki na pro-
mocję miasta Gdyni 

 
2012-02-07: 

 
5216/12/VI/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2012 
 
______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [146] – 2012-02-20 – radny Paweł Stolarczyk 

– w sprawie moŜliwości zorganizowania przez 
Gminę ogólnodostępnego parkingu na terenie 
działki nr 274/7 przy ul. Amona – odpowiedź 
09.03. 

2. [147] – 2012-02-20 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie nadania statusu działki drogowej 
działce gminnej nr 974/233 

3. [148] – 2012-02-20 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wykonania opracowania pt. Inwen-
taryzacja zieleni oraz projekt zieleni w ramach 
przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu parko-
wego w Gdyni Chwarznie” – odpowiedź 06.03. 

4. [149] – 2012-02-22 – radna Mirosława Król – 
w sprawie modernizacji boiska sportowego 
przy Zespole Szkół Nr 12, SP 44 i Gom 17 
przy ul. Sucharskiego – odpowiedź 05.03. 

5. [150] – 2012-02-22 – radny Marcin Horała – w 
sprawie realizacji postanowień sądowych przez 
Spółkę EkoDolina – odpowiedź 14.03. 

6. [151] – 2012-02-22 – radny Marcin Horała – w 
sprawie budowy zespołu garaŜy przy ul. Swa-
rzewskiej 10, 10A, 10B – odpowiedź 14.03. 

7. [152] – 2012-02-22 – radny Marcin Horała – w 
sprawie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej 
na ul. Kcyńskiej – odpowiedź 09.03. 

8. [153] – 2012-02-22 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie planowanej podwyŜki biletów 
komunikacji miejskiej – odpowiedź  06.03. 
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9. [154] – 2012-02-22 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie dostępności przyszkolnych boisk 
znajdujących się na terenie Gminy – odpo-
wiedź 05.03. 

10. [155] – 2012-02-22 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie korespondencji między radnymi 
dzielnicy a Urzędem Miasta – odpowiedź 
02.03. 

11. [156] – 2012-02-22 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie planowanego remontu ul. Mor-
skiej na odcinku od ul. Kcyńskiej do granicy 
miasta – odpowiedź 09.03. 

12. [157] – 2012-02-22 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie utworzenia „Strefy Kibica” pod-
czas Euro 2012 w Gdyni – odpowiedź 06.03. 

13. [158] – 2012-02-28 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie działań gminy w sorawie stanu tere-
nowo-prawnego działek 825/305 i 826/305 
przy ul. Władysława IV – odpowiedź 14.03. 

14. [159] – 2012-02-28 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie naprawy nawierzchni ul. Kmdra 
Przybyszewskiego – odpowiedź 16.03. 

15. [160] – 2012-03-07 – radny Łukasz Cichowski  
– w sprawie gminnych spółek komunalnych – 
odpowiedź 15.03. 

16. [161] – 2012-03-07 – radny Łukasz Cichowski  
– w sprawie stanu przygotowania gminy do 
wdroŜenia zapisów nowej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  

17. [162] – 2012-03-08 – radny Paweł Stolarczyk  
– w sprawie pozwolenia na budowę na działce 
nr 1530/349 przy ul. Norwida 13 

18. [163] – 2012-03-08 – radny Paweł Stolarczyk  
– w sprawie udostępnienia dla ruchu kołowego 
ul. Komierowskiego 

19. [164] – 2012-03-08 – radny Paweł Stolarczyk  
– w sprawie naprawy schodów do tunelu dla 
pieszych pod ul. Morską przy przystanku tro-
lejbusowym Morska-Estakada 

20. [165] – 2012-03-13 – radna Mirosława Król  – 
w sprawie zmian w regulaminie dot. konkur-
sów Piękna Dzielnica, Kultura w dzielnicy, itd. 

21. [166] – 2012-03-13 – radny Paweł Stolarczyk  
– w sprawie pobieranie podatku od nierucho-
mości od właścicieli kwiaciarni przy ul. Wid-
nej. 

_________________________________________ 


