
1 
 

 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 28 

23 maja 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 18.05.12, godz. 12.45 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 22 marca: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komi-
sji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta. 
4. System konkursów dla Rad Dzielnic 
5. Działalność StraŜy Miejskiej w Gdyni – raport za 2011 
rok. 
6. Sprawy róŜne, korespondencja. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p.Bartosz Bartoszewicz otwo-
rzył obrady i stwierdził kworum. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 16.02.2012r. został przy-
jęty bez uwag,  jednogłośnie. 
Ad.3 
Skarbnik Miasta – p.prof.Krzysztof Szałucki - przedsta-
wił projekty uchwał: 
 – druk 4.1 - w sprawie zmian w budŜecie Miasta -  
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 7/0/0. 
- druk 4.2 -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2012-2022 –  
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 7/0/0. 
- pkt. 1 Aneksu do porządku obrad RMG – w sprawie 
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości - 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 7/0/0 
- pkt. 2 Aneksu do porządku obrad RMG - w sprawie 
wzoru informacji na podatek od nieruchomości - 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 7/0/0. 
Wiceprezydent Miasta p.Michał Guć przedstawił projekty 
uchwał: 
- druk 4.11 – w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do 
dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu  
i sposobu ich rozliczania 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 7/0/0 

- druk 4.12 – w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 
Gdyni na rok 2012 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 7/0/0 
- pkt. 5 Aneksu do porządku obrad RMG – w sprawie 
przystąpienia do Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności 
Aktywnej (PUMA) z siedzibą w Gdańsku 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 7/0/0. 
Wiceprezydent Miasta p.Ewa Łowkiel przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia  raportu z realizacji 
w roku 2011 Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii – druk 4.17. 
Radny Łukasz Cichowski zauwaŜył, iŜ w zestawieniu 
prezentującym liczbę przestępstw narkotykowych i wy-
krywalność sprawców istnieje duŜa rozbieŜność pomię-
dzy liczbą przestępstw zarejestrowaną w roku 2010 a tą 
samą liczbą z roku 2011. Radny poprosił o wyjaśnienie, 
skąd wzięła się tak duŜa róŜnica. Pani Prezydent obiecała 
wyjaśnić tę sprawę do najbliŜszej Sesji RMG. 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 7/0/0. 
Ad.4  
Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja nt 
konkursów dla rad dzielnic. Radny Łukasz Cichowski 
przedstawił 2 postulaty odnośnie  zmian w regulaminach 
konkursowych. Pierwszy z nich dotyczył wprowadzenia 
2-etapowej procedury oceny projektów. Miałaby ona 
umoŜliwi ć dokonanie oceny formalnej wniosków zanim 
zostaną poddane właściwej, ostatecznej ocenie  meryto-
rycznej. Drugi postulat to zwiększenie liczby radnych  
miasta w składach komisji konkursowych tak, aby w 
kaŜdej był 1 radny z kaŜdego okręgu wyborczego. 
Wiceprezydent – p.Michał Guć stwierdził, Ŝe w chwili 
obecnej zostały juz ogłoszone edycje kolejnych konkur-
sów, nie moŜna więc teraz dokonywać zmian w 
obowiązujących regułach. Aby uniknąć sytuacji, jaka 
miała miejsce w ostatniej edycji roku 2011, tzn. odrzuce-
nia wniosków z powodu braków formalnych -  Centrum 
Aktywności Obywatelskiej przygotowuje dla rad dzielnic 
szczegółową informację nt przygotowania i składania 
projektów konkursowych.  
Przewodniczący zaproponował, aby na czerwcowym 
posiedzeniu Komisji, po rozstrzygnięciu  konkursów, p. 
Prezydent M.Guć omówił i dokonał oceny edycji 2012. 
Komisja po dyskusji przedstawi ewentualne wnioski. 
Ad. 5 
Komendant p.Dariusz Wiśniewski przedstawił działal-
ność StraŜy Miejskiej w minionym roku 2011oraz zada-
nia na rok 2012.  
Ad. 6 
Nie było. 



2 
 

Ad. 7 
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie. 
______________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 18 
kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 25 
kwietnia, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.1 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie 

uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012, – 
opinia pozytywna – 4/0/3. Skarbnik odpowiadał 
równieŜ na pytania członków komisji, dotyczące 
przebudowy ul. Morskiej, terminu zakończenia in-
westycji, oraz wynajmu namiotu dla Teatru Mu-
zycznego. 

4.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2012-2024, – opinia pozytywna – 4/0/3 

4.3 przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z 
dróg na terenie Gdyni, – opinia pozytywna – 6/0/0 

4.4 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic 
Zielonej i A. Dickmana, – opinia pozytywna – 6/0/0 

4.5 wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym 
do Gminy Miasta Gdyni w roku 2012, – opinia po-
zytywna – 6/0/0 

4.6 utworzenia przez Gminę Gdynia spółki pod firmą 
„Narodowe Centrum Badań Bałtyckich spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością”, – opinia pozy-
tywna – 6/0/0 

4.7 zmieniający Statut Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”, – opinia pozytywna – 
6/0/0 

4.8 wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w podwyŜ-
szonym kapitale zakładowym Okręgowego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdyni wkładem niepienięŜnym (aport) w postaci 
prawa własności nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Granicznej 11, – opinia pozytywna – 6/0/0 

4.9 wyraŜenia zgody na pokrycie i objęcie nowych 
udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni aportem w postaci 
wierzytelności wynikającej z ustanowienia słuŜeb-
ności – ul. Widna 10, – opinia pozytywna – 6/0/0 

4.10 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w 
Gdyni, ul. Płka Dąbka 295, – opinia pozytywna – 
7/0/0 

4.11 zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzier-
Ŝawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonych w Gdyni przy Al. Zwy-
cięstwa 162 i 162A, – opinia pozytywna – 5/0/3 

4.12 wyraŜenia zgody na odstąpienie od Ŝądania zwrotu 
udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Jemio-
łowej 31, – opinia pozytywna – 8/0/0 

Aneks: 

1. określenia zadań, na które przeznacza się środ-
ki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. – opinia pozytywna – 
8/0/0 

Na tym posiedzenie zakończono. 
____________________________________ 
 
Komisja Sportu – 24 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
2. Informacja na temat wykonania zadań i budŜetu GO-
SiR w 2011 r., 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję 
RM. 
4. Sprawy bieŜące. 
Ad. 1 
Protokół przyjęto.  
Ad. 2  
Sprawozdanie z realizacji zadań i budŜetu GOSiR przed-
stawił dyrektor, M.Łucyk. W roku 2011 Gdyński Ośro-
dek Sportu i Rekreacji wypracował przychody na kwotę 
ponad 6 mln zł. Niewydatkowanie całości zaplanowa-
nych kwot to m.in. oszczędności dot.. energii w kwocie 
ok. 2 mln zł. Remont hali GOSiR został zakończony. Do 
przychodni sportowej w hali został ogłoszony przetarg, 
na dostarczenie meble medyczne. Wydatki na utrzymanie 
obiektów sportowych zrealizowano na  poziomie 53%. 
Wyremontowany juŜ został falochron południowy, naj-
prawdopodobniej czeka odmulanie basenu jachtowego. 
Rosną wydatki na płace i pochodne; zatrudnionych zosta-
ło więcej ludzi, poniewaŜ doszedł w administrację Sta-
dion Miejski. Zakończony został przetarg na przygoto-
wanie dokumentacji projektowej dot. stadionu lekkoatle-
tycznego na Oksywiu. Podczas drobnych prac remonto-
wych intensywnie korzysta GOSiR z pracy osób skaza-
nych za drobne przestępstwa na nieodpłatne prace pu-
bliczne. 
Dyrektor GOSiR omówił teŜ kwestie związane z zapew-
nieniem bezpieczeństwa na narodowym stadionie rugby i 
stadionie piłkarskim, zwłaszcza w kontekście Euro. 
Policja zgłosiła szereg drobnych uwag. Dodatkowo do-
kupiono nieco sprzętu i wyposaŜenia, wymaganego przez 
UEFA podczas treningów reprezentacji Irlandii.  
Na następne posiedzenie komisja zaprasza dyrektora 
HSW, p. M.Machnikowskiego oraz przedstawiciela 
Wydziału Inwestycji.  
Ad. 3  
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:  
4.6. - wykaz kąpielisk - opinia pozytywna - 5/0/0,  
4.1. - zmiany w budŜecie na 2012 rok - skarbnik miasta 
najpierw omówił projekt, a następnie odpowiadał na 
pytania, wyjaśniając m.in. kwestię namiotu dla Teatru 
Muzycznego. Opinia pozytywna -  4/0/1. 
4.2. - WPF - opinia pozytywna - 4/0/1. 
4.4. - przystąpienie do planu Babie Doły - opinia pozy-
tywna - 3/0/1. 
Ad. 4 
Dyrektor GOSiR - Marek Łucyk przekazał informacje o 
otwartym treningu Irlanczyków, który odbędzie się 5 
czerwca o godz. 17:00 na Stadionie Miejskim w Gdyni. 
Więcej informacji dot. m.in. dystrybucji biletów pojawi 
się na stronie www.gosirgdynia.pl. 
Następne posiedzenie - 22 maja. 
______________________________________________ 
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Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 25 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komi-
sji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta. 
4. Sprawy róŜne, korespondencja. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p.Bartosz Bartoszewicz otwo-
rzył obrady i stwierdził kworum. 
Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 22 marca 2012r. został 
przyjęty bez uwag. 
Ad.3 
Skarbnik Miasta – p.prof.Krzysztof Szałucki - przedsta-
wił projekty uchwał: 
– druk 4.1 - w sprawie zmian w budŜecie Miasta -  
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 5/0/1. 
– druk 4.2 -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2012-2022 –  
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 5/0/1. 
Wiceprezydent Miasta p.Michał Guć przedstawił projekty 
uchwał: 
– druk 4.6 – w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze 
morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 
2012 -  
zgodnie z Dyrektywą unijną,  co roku, Rada Miasta jest 
zobowiązana do ustalenia listy kąpielisk. 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – wynik 
głosowania 6/0/0 
Ad. 4 
Nie było. 
Ad. 5 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 
17 maja br., godz. 16.30. 
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-03-06: 
 
5563/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5366/12/VI/M 

z dnia 14.02.2012 roku w sprawie organi-
zacji XIV Ogólnopolskich Spotkań PodróŜ-
ników, śeglarzy i Alpinistów oraz finału 
„Kolosy 2011” w dniach 9-11.03.2012 r. w 
Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia” 
przy ul. Kazimierza Górskiego 8 

5564/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu fotograficz-
nego „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna” 

5565/12/VI/P - współorganizacji konferencji 
5566/12/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 

Wielki Kack „Dźwięk i barwa w Wielkim 
Kacku” w ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

5567/12/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr 
KB/745/UI/263/W/2011 z 22.12.2011 r. i 
KB/19/UI/PWiK/2011 z dnia 19.11.2011 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn.:„Rozbudowa ulicy Marzanny, Kwadra-
towej i OkręŜnej w Gdyni” pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni i firmą NORD Investments 
S.A. z siedzibą w Gdańsku 

5568/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
10/P2/02035 (KB/178/UI/48/W/2010) z 
dnia 18.03.2010 r. na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej budynku Urzędu Mia-
sta Gdyni z parkingiem podziemnym 

5569/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Mały Kack i Karwiny w 
Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Strzelców 

5570/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Obwodowej Północnej i zachodniego od-
cinka Drogi Czerwonej w Gdyni 

5571/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 4/2012 do umowy nr KB/10/MOPS/2010 
w sprawie realizacji zadania z zakresu po-
mocy społecznej, polegającej na prowa-
dzeniu schroniska dla bezdomnych osób i 
rodzin na terenie Gdyni 

5572/12/VI/M - pozwolenia na wykonanie umocnie-
nia linii brzegowej w miejscu istniejących 
zabudowań zniszczonego obiektu Łazie-
nek w Gdyni-Orłowie (działki nr 708/152, nr 
706/152, nr 701/31, nr 698/31, nr 1099/31 
KM 82) 

5573/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Orłow-
skiej 18 A w Gdyni (działki nr 684/6, KM 
82, nr 32/11 KM 73, nr 689/1 KM 82) 

5574/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Olgierda 
65 w Gdyni (działka nr 221/2 KM 94, dział-
ka nr 109/2 KM 95) 

5575/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Witolda 
27 w Gdyni (działka nr 240/2 KM 
95,działka nr 241/2 KM 95) 

5576/12/VI/M - wykonania projektu instalacji gazo-
wej dla lokalu mieszkalnego przy ul. Wid-
nej 3 w Gdyni 

5577/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5578/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście Sp. z o.o. w Gdyni 

5579/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę ulicy 
Bł.ks.kmdr.ppor.Władysława Miegonia 
(658/32) 

5580/12/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. ŁuŜyckiej 10 
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5581/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności przesyłu na nieruchomości 
gminnej połoŜonej w Gdyni przy ul. Ikara 
na rzecz Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. 

5582/12/VI/M - uŜyczenia na rzecz organizacji poza-
rządowej lokalu uŜytkowego o pow. 75,60 
m2 usytuowanego przy ul. Morskiej nr 89 w 
Gdyni , stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni 

5583/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy 
ul. Widnej 3/101 w Gdyni 

5584/12/VI/P - odnowienia domeny gdynia.eu 
5585/12/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 

uczniów i nauczycieli z L’Institut Saint-
Joseph z Charleroi ( Belgia) w ramach 
wymiany międzyszkolnej 

5586/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka do Przedszkola Nr 30 w Gdyni 

5587/12/VI/P - współorganizacji międzynarodowej 
konferencji urbanistycznej 

5588/12/VI/M - wynajęcia na czas nieoznaczony w 
drodze bezprzetargowej pomieszczeń usy-
tuowanych w piwnicy budynku przy ul. Rol-
niczej 10 A w Gdyni 

5589/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Skrzypowej 32 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

5590/12/VI/M - określenia warunków dołączenia 
oraz wykazu nieruchomości gruntowej nie-
zabudowanej połoŜonej w Gdyni, przy ul. 
Krzywoustego 

5591/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej(ul.Śliska) 

5592/12/VI/M - nie skorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 353 o powierzchni 9,6 m² zlo-
kalizowanego na placu targowym 

5593/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie analizy mar-
ketingowej jako części Studium wykonal-
ności dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudo-
wa, przebudowa, adaptacja i wyposaŜenie 
budynku Dworca Morskiego oraz Magazy-
nu Tranzytowego na potrzeby Muzeum 
Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni” 

5594/12/VI/R - zawarcia porozumienia z Miastem 
Sopot na realizację zadania polegającego 
na zapewnieniu miejsca dla osoby niepeł-
nosprawnej intelektualnie w środowisko-
wym domu samopomocy 

5595/12/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 

5596/12/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie 
kosztów uczestnictwa w szkoleniu „Komi-
sja rewizyjna zadania i kompetencje” 

5597/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z 

mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej 
(ul.Orzechowa/Nowodworskiego) 

5598/12/VI/S - wyraŜenia zgody na ubezpieczenie 
samochodu słuŜbowego OSP Wiczlino w 
2012 r. 

5599/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na świadczenie 
opieki nad bezdomnymi albo odebranymi 
właścicielowi zwierzętami gospodarskimi z 
terenu Gminy Miasta Gdyni 

5600/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji o rozpoczęcie postępowania w trybie 
zapytania o cenę na zakup papierowych 
artykułów sanitarnych dla UMG 

5601/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

5602/12/VI/P - realizacji 4 koncertów wyjazdowych 
zgodnie z projektem Rady Dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino oraz Witomino Leśni-
czówka pt. „Muzyczne spotkania” w ra-
mach konkursu „Kultura w dzielnicy” 

5603/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie projektu tech-
nicznego oświetlenia pomnika "Maszty", 
zlokalizowanego na końcu Molo Południo-
wego w Gdyni, wraz z wszelkimi uzgodnie-
niami z gestorami sieci oraz kosztorysem 
inwestorskim 

5604/12/VI/M - akceptacji wyników konkursu na 
opracowanie koncepcji kampanii informa-
cyjno-promocyjnej szlaku „Legenda Mor-
ska Gdyni” wraz z kosztorysem i harmono-
gramem realizacji ogłoszonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gdyni nr 
4638/11/VI/M z 13 grudnia 2011 r./ 

5605/12/VI/M - akceptacji treści deklaracji współ-
pracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
Stena Line Scandinavia AB 

5606/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
opracowania dokumentacji fotograficznej 
14.Ogólnopolskich Spotkań PodróŜników, 
śeglarzy i Alpinistów 

5607/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie 100 koszulek z 
nadrukiem promocyjnym 

5608/12/VI/M - zamówienia publicznego na promo-
cję Miasta Gdyni w Regionalnym Punkcie 
Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Le-
cha Wałęsy prowadzonym przez Gdańską 
Organizację Turystyczną 

5609/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację promującą Ogólnopolskie 
Spotkania PodróŜników oraz Kolosy 2011 
na łamach Dziennika Bałtyckiego 

5610/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie usługi tłuma-
czenia treści miejskich materiałów promo-
cyjnych 

5611/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na nabycie autorskich praw majątkowych 
do fotografii barwnych 

5612/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację w Gdyni Globaltica 
Word Cultures Festiwal 
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5613/12/VI/O - zmian w zarządzeniu nr 
4765/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
20.12.2011 r. 

5614/12/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenia na budowę dla inwestycji w za-
kresie termomodernizacji w trzech placów-
kach oświatowo-wychowawczych w Gdyni 

5615/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup licencji programu zarządzania 
plikami Total Commander 

5616/12/VI/M - wniesienia aportu do Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni 

5617/12/VI/M - rozbiórki budynku przy ul. Jana z 
Kolna 18 

5618/12/VI/U - zmiany treści zarządzenia dotyczą-
cego udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na dokonanie wydzielenia 
działki drogowej na terenie zadania inwe-
stycyjnego pn: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i 
ul. Wiczlińskiej w Gdyni” 

5619/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac przygo-
towawczych dla inwestycji budowy utwar-
dzonego placu na terenie SP Nr 34 

5620/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie prac uzupełniających doty-
czących budowy kanalizacji teletechnicznej 
wraz z odtworzeniem nawierzchni po robo-
tach budowlanych w ramach realizowane-
go zadania pn: „Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR” 

5621/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przygotowanie projektu 
oraz druk broszury inwestycyjnej miasta 
Gdyni 

5622/12/VI/P - rozbudowy serwisu www.gdynia.pl 
5623/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na wycinkę drzew przy 
Skwerze Kościuszki w ramach zadania pn.: 
"Budowa i przebudowa kanałów deszczo-
wych w rejonie ulic : Hryniewickiego, Wa-
szyngtona, Skwer Kościuszki, Pułaskiego 
w Gdyni" 

5624/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na aktualizację bazy da-
nych instalacji emitujących pola elektroma-
gnetyczne oraz szkolenie pracowników 
Wydziału Środowiska w dziedzinie oddzia-
ływań pola elektromagnetycznego 

5625/12/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na wykonanie 
ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania 
EkoDolina sp. z o.o. w ŁęŜycach 

5626/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na prowadzenie nadzoru 
nad gminnymi odłowniami dzików połoŜo-
nymi na terenie Gminy Miasta Gdyni 

5627/12/VI/P - druku materiałów informacyjnych 
5628/12/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 

Miasta Gdyni na Gdańsk Press Photo 
5629/12/VI/P - uchylenia uchwały Zarządu Miasta 

Gdyni nr 3695/2000/III oraz przyjęcia treści 
regulaminu konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową o tematyce gdyńskiej napisaną 
na Wydziale Architektury PG 

 
2012-03-08: 

 
5630/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 

na wykonanie trzech statuetek okoliczno-
ściowych 

 
2012-03-13: 

 
5631/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania poro-

zumienia Nr 1/PG/2012 z Powiatem Gdań-
skim w sprawie pokrywania przez Powiat 
kosztów rehabilitacji mieszkańca Pruszcza 
Gdańskiego w warsztacie terapii zajęcio-
wej znajdującym się w Gdyni przy ulicy 
Jęczmiennej 8 w części nieobjętej dofinan-
sowaniem ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych 

5632/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia Nr CRU/DŚ-37-03/12 z Miastem 
Sopot w sprawie pokrywania przez Miasto 
Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców 
Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej 
znajdującym się w Gdyni 

5633/12/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Szpi-
tala Miejskiego im. J.Brudzińskiego w 
Gdyni 

5634/12/VI/O - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaczków 
opłaty sądowej oraz zasądzonych kosztów 
postanowień sądu 

5635/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów konkursu informatycznego o te-
matyce wielkanocnej „GIF Wielkanocny” 
organizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 
w Gdyni 

5636/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów II Międzyszkolnego Konkursu 
Origami „Papierowy zawrót głowy” którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Nr 13 w 
Gdańsku 

5637/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Dem-
bińskiego 102 G w Gdyni ( działka nr 
757/78 KM 26). 

5638/12/VI/M - ustawienia dwóch kontenerów na 
odpady celem wykonania usług sanitar-
nych w lokalu mieszkalnym przy ul. Necla 
5 A w Gdyni 

5639/12/VI/M - wykonania wycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

5640/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Płk. Dąbka 
185 w Gdyni 

5641/12/VI/M - uregulowanie zobowiązania wobec 
Wspólnoty Mieszkaniowej Arciszewskich 
26, 27, 29, 30 wynikającego z kosztów za-
rządu piwnic przynaleŜnych do lokali ko-
munalnych w budynkach Wspólnoty 
Mieszkaniowej Arciszewskich 26, 27, 29, 
30 w Gdyni za drugie półrocze 2011r 

5642/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 
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5643/12/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy ORŁOWO 

5644/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
10297/05/IV/S w sprawie wprowadzenia 
karty usług w Urzędzie Miasta Gdyni oraz 
trybu ich aktualizacji i oceny 

5645/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia z miastem Gdańsk w sprawie po-
krywania przez miasto Gdynia kosztów re-
habilitacji mieszkańców Gdyni w warszta-
tach terapii zajęciowej w Gdańsku 

5646/12/VI/R - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2012 roku 

5647/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście Sp. z o.o. w Gdyni 

5648/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 
15062/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 18 maja 2010 r., w sprawie odwołania 
członków ze składu osobowego Powiato-
wego Zespołu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Gdyni oraz rozszerzenia 
składu osobowego Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 
Gdyni. 

5649/12/VI/R - odwołania członka ze składu osobo-
wego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Gdyni oraz roz-
szerzenia składu osobowego Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Gdyni 

5650/12/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego 
1 – POL- LEVANT Linie śeglugowe Sp. z 
o.o. 

5651/12/VI/M - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

5652/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w III Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym „Przyjaźń niejedno ma 
imię” dla uczniów przebywających w szpi-
talach na terenie całej Polski, którego or-
ganizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych 
Nr 17 w Gdyni 

5653/12/VI/O - dofinansowania kosztów realizacji 
filmu powstającego w ramach zajęć edu-
kacji filmowej w III Liceum Ogólnokształcą-
cym w Gdyni 

5654/12/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Sporto-
wych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 
kosztów związanych z organizacją Gdyń-
skiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych 

5655/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XIV Małego Gdyńskiego Fo-
rum Zespołów Teatralnych, którego orga-
nizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 17 w 
Gdyni. 

5656/12/VI/O - zakupu zabawek i pomocy dydak-
tycznych dla Przedszkola nr 8 „Pluszowy 

Misiaczek” w Gdyni z okazji jubileuszu 55 – 
lecia istnienia placówki 

5657/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów i finalistów II Konkursu Języka 
Francuskiego Dla Gimnazjalistów Woje-
wództwa Pomorskiego organizowanego 
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 
2 w Gdyni. 

5658/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wprowadzenie 
zmian do umowy dostawy Nr 72/167 z dnia 
23.06.2009 r. zawartej z Polską Wytwórnią 
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Sanguszki 1 

5659/12/VI/S - zmiany Zarządzenia nr 9 z dnia 28 
czerwca 2002r. w sprawie powołania Ko-
misji do przeprowadzania egzaminów w 
zakresie wykonywania transportu drogo-
wego taksówką 

5660/12/VI/P - organizacji dwóch spektakli w ra-
mach Festiwalu „Dwa Teatry” w Teatrze 
Miejskim w Gdyni. 

5661/12/VI/P - organizacji finału XIII edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” w dniu 24 kwietnia 
2012 r 

5662/12/VI/P - druk przewodnika po Gdyni zawiera-
jącego informacje o dostępności tras i 
obiektów dla osób z niepełnosprawnością 

5663/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

5664/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Wybrane aspekty stosowania 
prawa zamówień publicznych w praktyce” 
dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

5665/12/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy 
dyplomowej o tematyce gdyńskiej napisa-
nej na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej. 

5666/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie umowy z j.angielskiego na 
j.polski 

5667/12/VI/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta 
Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzyna-
rodowym w trakcie Kieler Woche 2012 

5668/12/VI/M - zatwierdzenia zmian treści umowy 
najmu pomieszczeń w budynku przy ul. 
Polskiej 1. 

5669/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego oraz o wykonanie za-
stępcze 

5670/12/VI/O - zakupu nagród dla laureatów: powia-
towego etapu Pomorskiego Konkursu Wie-
dzy o Samorządzie Terytorialnym, Samo-
rządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych” oraz Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Bursztynowe Rzemiosło” 

5671/12/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni w odznace pamiątkowej 33. 
Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrz-
nej 

5672/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/573/UI/205/W/2011 z dnia 17.10.2011 
r. na wykonanie podziału geodezyjnego 
działek przeznaczonych pod budowę ul. 
Radosnej – etap II. 
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5673/12/VI/U - zawarcia porozumienia z Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spół-
ka z o.o. w Gdyni dotyczącego wykonania 
przebudowy sieci wodociągowej w związku 
z planowaną realizacją zadania pn.: „Mo-
dernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni” 

5674/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie inwentary-
zacji geodezyjnej rys istniejącego budynku 
VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34 wraz z 
opinią stanu technicznego budynku. 

5675/12/VI/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie map do celów informacyjnych dla 
zadań prowadzonych przez Wydział Inwe-
stycji 

5676/12/VI/K - zmieniające budŜet Miasta Gdyni na 
rok 2012 

5677/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok 

5678/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2012 rok 

5679/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie tra-
wiastego boiska szkolnego i szatni dla Klu-
bu Sportowego SZTORM w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących. 

5680/12/VI/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezy-
denta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze nauczycieli w roku 
2012 

5681/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 5620/12/VI/U 
w sprawie wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego z wol-
nej ręki na wykonanie prac uzupełniają-
cych dotyczących budowy kanalizacji tele-
technicznej wraz z odtworzeniem na-
wierzchni po robotach budowlanych w ra-
mach realizowanego zadania pn: „Zinte-
growany System Zarządzania Ruchem 
„TRISTAR” 

5682/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie mo-
dernizacji systemu monitoringu o wartości 
do 14000 EUR 

5683/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14000 EUR na opraco-
wanie wielobranŜowej dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej dla przedsięwzię-
cia pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosa-
kowie dla Zarządu Cmentarzy Komunal-
nych w Gdyni 

5684/12/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 

5685/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5 000 000 EUR na wykonanie zadania 
„Budowa schodów terenowych łączących 
ul. Powstania Listopadowego i ul. Powsta-
nia Wielkopolskiego w Gdyni” 

5686/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5 000 000 EUR na wykonanie zadania 
„Budowa kanału deszczowego w rejonie 
Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona 

5687/12/VI/O - upowaŜnienia Pani Ewy Łowkiel – 
Wiceprezydent Miasta Gdyni do reprezen-
towania Gminy Miasta Gdyni w sprawach 
związanych z realizacją projektu systemo-
wego pn.: „Pomorskie – dobry kurs na 
edukację. Szkolnictwo zawodowe w regio-
nie a wyzwania rynku pracy”, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i budŜetu państwa w 
ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Pod-
niesienie atrakcyjności i jakości szkolnic-
twa zawodowego, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-2013 

5688/12/VI/R - upowaŜnienia do zawarcia umowy w 
sprawie zwrotu kosztów uŜywania prywat-
nego samochodu osobowego do celów 
słuŜbowych 

5689/12/VI/R - wyraŜenia zgody na dofinansowanie 
zadania „Wystawki 1012 – zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych na terenie Gdyni” 
dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” i upowaŜnienia do podpi-
sania umowy 

5690/12/VI/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a 
Katarzyną i Remigiuszem Kończyk, umowy 
najmu nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Kopernika 37 A 

5691/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Hallera przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

5692/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej dla realizacji inwestycji gminnej 
„Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-
Oksywie – etap II” 

5693/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Jesionowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 

 
2012-03-14: 

 
5694/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 5569/12/VI/U 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 marca 
2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do wyłoŜonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części 
dzielnic Mały Kack i Karwiny w Gdyni, re-
jon ulic Wielkopolskiej i Strzelców 

5697/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo 
Sp. z o.o. 

 
2012-03-15: 
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5695/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie pły-
walni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni dla 
Gdyńskiej Fundacji "Via Facti" działającej 
na rzecz osób uzaleŜnionych i niepełno-
sprawnych 

 
2012-03-16: 

 
5696/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie hali 

sportowej i szatni dla MłodzieŜowego Do-
mu Kultury w Gdyni na przeprowadzenie 
Wojewódzkich Zawodów Modeli Latają-
cych w klasie FIN w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących Nr 4 w Gdyni 

 
______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [185] – 2012-04-25 – radny Marcin Horała – 

w sprawie dalszego funkcjonowania Miejskich 
Hal Targowych w Gdyni – odpowiedź 
15.05.2012. 

2. [186] – 2012-04-25 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wykupu przez miasto boksów na Miej-
skiej Hali Targowej – odpowiedź 15.05.2012. 

3. [187] – 2012-04-25 – radny Marcin Horała – w 
sprawie odpowiedzi na interpelację w sprawie 
zakupu elektronicznej aparatury do głosowania 
podczas sesji Rady Miasta – odpowiedź 
08.05.2012, 

4. [188] – 2012-04-25 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie odbudowy nawierzchni boiska na 
Starym Chwarznie – odpowiedź 04.05.2012. 

5. [189] – 2012-04-25 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie uzupełnienia informacji w sprawie 
pozwolenia na budowę na działce nr 1530/349 
przy ul. Norwida 13 – odpowiedź 11.05.2012. 

6. [190] – 2012-05-16 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie siatki ochraniającej na miejskim 
stadionie piłkarskim 

7. [191] – 2012-05-17 – radna Mirosława Król – 
w sprawie wdraŜania systemu do obsługi 
dziennika elektronicznego (oświata) 

_________________________________________ 


