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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 29 

15 czerwca 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 18.06.12, godz. 11.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

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. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 16 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 23 ma-
ja, 

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

1. przystąpienia do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy ObłuŜe w Gdyni, rejon 
ulic Tkackiej, Benisławskiego – opinia pozy-
tywna – 8/0/0 

2. przystąpienie do sporządzania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – 
Polany Bernadowo wraz z drogą dojazdową i 
ciągiem infrastruktury technicznej, – opinia po-
zytywna – 8/0/0, 

3. uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu Obwodowej Pół-
nocnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej 
w Gdyni – opinia pozytywna – 6/0/0. 

4. skargi na Uchwałę nr XXXVII/839/09 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki 
oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego wniesionej 
przez Annę Lipską i Martynę Lipską – opinia 
pozytywna – 8/0/0, 

5. wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Sieradzkiej 105 – 
opinia pozytywna – 8/0/0, 

6. wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości przy ul. 
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Powstania Wielkopolskiego 88 – opinia pozy-
tywna – 8/0/0, 

7. wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu uŜyt-
kowania wieczystego nieruchomości przy ul. 
Powstania Wielkopolskiego 86 – opinia pozy-
tywna – 8/0/0, 

8. zmiany Uchwały Nr XIV/275/11 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 23 listopada 2011 r. (dotyczy 
Programu Współpracy Transgranicznej Połu-
dniowy Bałtyk) – opinia pozytywna – 8/0/0 

9. wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonych przy ul. Hutniczej na nieruchomość 
stanowiącą własność Skarbu Państwa połoŜoną 
przy ul. Bosmańskiej – opinia pozytywna – 
8/0/0, 

10. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Krośnieńskiej, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni – opi-
nia pozytywna – 8/0/0, 

Projektem 5.17 (inicjatywy lokalne) komisja postanowiła 
nie zajmować się – 3/4/0. 
Ad. 2 
Do komisji wpłynęło pismo wiceprez. M.Gucia w spra-
wie „Natura 2000”. Komisja po zapoznaniu się z nim 
uznała, Ŝe moŜliwość wypowiedzenia się w tej sprawie 
powinni mieć wszyscy radni i poprosiła o dostarczenie im 
kopii w/w pisma z sugestią wyraŜenia w tej sprawie tzw. 
milczącej zgody. 
Następne posiedzenie – 6 czerwca, godz. 15.30. 
 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-03-20: 
 
5698/12/VI/P - organizacji finału XIII edycji konkursu 

„Gdynia bez barier” w dniu 24 kwietnia 
2012 r. 

5699/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną pn: 
„Oświetlenie cmentarza przy ul. Legionów 
w Gdyni" 

5700/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: 
„Modernizacja ul. Przebendowskich w 
Gdyni”. 

5701/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
budowy oświetlenia promenady im. Zofii 
Nałkowskiej w Gdyni 

5702/12/VI/U - uregulowania naleŜności za umiesz-
czenie w pasie drogowym urządzeń zwią-
zanych z budową sieci i przyłączy w uli-
cach gminnych 

5703/12/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.: „Bu-
dowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą 
techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Prze-
myskiej w Gdyni”. 

5704/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 5497/12/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
28.02.2012 r. w sprawie powołania Miej-
skiej Komisji Urbanistyczno – Architekto-
nicznej 

5705/12/VI/R - zatwierdzenia regulaminów organi-
zacyjnych i programów działalności w Śro-
dowiskowych Domach Samopomocy w 
Gdyni 

5706/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę szerokopasmowego dostępu do 
Internetu dla 32 bezprzewodowych punk-
tów dostępowych zlokalizowanych na tere-
nie Gminy Miasta Gdyni 

5707/12/VI/R - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni na opłatę notarialną 

5708/12/VI/R - zlecenia Eko Dolinie Sp. z o.o. utyli-
zacji odpadów zebranych w trakcie zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych na terenie 
Miasta Gdyni 

5709/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14000 EUR na wykonanie kub-
ków stanowiących nagrody w konkursie 
„Zapraszamy ptaki do Gdyni”. 

5710/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14000 EUR na wykonanie aktu-
alizacji inwentaryzacji wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie Miasta Gdyni wraz 
z programem ich usuwania 

5711/12/VI/O - dofinansowania wynagrodzenia 
sędziów X Gdyńskiego Festiwalu Zespołów 
Cheerleaders, którego organizatorem jest 
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Gdyni 

5712/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród oraz organizacji Międzyszkolnych 
Konkursów: „Nakrywania Stołów – Impro-
styl na wiosennym stole”, „Wiedza o Re-
gionie”, organizowanych przez Zespół 
Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w 
Gdyni 

5713/12/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu do War-
szawy w ramach ogólnopolskiej akcji „Wy-
padki na drogach – porozmawiajmy”. 

5714/12/VI/O - dofinansowanie organizacji XI Edycji 
Samorządowego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych” w Szkole Podstawo-
wej nr 18 w Gdyni 

5715/12/VI/O - powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia etapu powiatowego Po-
morskiego Konkursu Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym 

5716/12/VI/O - wszczęcia postępowania o udziele-
nia zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 5.000.000 
EUR na robotę budowlaną „Remont dachu 
hali łukowej w Miejskiej Hali Targowej przy 
ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni”. 

5717/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na sprawowanie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
roboty budowlanej: „Wykonanie II etapu in-
stalacji elektrycznych i przeciwpoŜarowych 
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w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta 
Radtkego 36/40 w Gdyni” oraz opracowa-
nia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru 
robót 

5718/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy 
ul. Tucholskiej 7/6 w Gdyni 

5719/12/VI/M - wykonania remontów 4 mieszkań: 
przy ul. Opata Hackiego 27/14, przy ul. 
Opata Hackiego 27/84, przy ul. Zamenhofa 
9/30, przy ul. Śląskiej 51/17 w Gdyni 

5720/12/VI/M - remontu dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Unruga 18 A w Gdyni 

5721/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej i drzwi 
wejściowych w mieszkaniu nr 9 w gminnym 
budynku mieszkalnym przy ul. Chwarz-
nieńskiej 8 w Gdyni 

5722/12/VI/M - remontu dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Puckiej 100 A w Gdyni 

5723/12/VI/M - remontu dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Morelowej 1 E w Gdyni 

5724/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gmin-
nym budynku mieszkalnym przy ul. Wileń-
skiej 93 w Gdyni 

5725/12/VI/M - rozbiórki zabudowań mieszkalno-
gospodarczych przy ul. Dembińskiego nr 1-
1 A w Gdyni 

5726/12/VI/M - przejęcia nieruchomości przy ul. 3 
Maja 9-13 w Gdyni w zasób mieszkaniowy 
i administrację Gminy Miasta Gdyni 

5727/12/VI/M - wykonania wymiany podłogi w 
mieszkaniu gminnym nr 1 przy ul. Północ-
nej 1 A w Gdyni 

5728/12/VI/M - wykonania wymiany podłogi w 
mieszkaniu gminnym nr 2 przy ul. Północ-
nej 1 A w Gdyni 

5729/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Eko Dolina Sp. z o.o 

5730/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5731/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5732/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5733/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5734/12/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usu-
wania, holowania i parkowania pojazdów 

5735/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Lnianej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

5736/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

5737/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. ZboŜowej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

5738/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonych na terenie Miasta Gdyni, 
przeznaczonych do wydzierŜawienia 

5739/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
62/19 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

5740/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
62/70 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

5741/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
36/88 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

5742/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
36/139 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

5743/12/VI/M - umowy uŜyczenia zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Orłow-
skiej 1 dla Stowarzyszenia Gdyński Klub 
Eksploracji Podziemnej 

5744/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sterników prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

5745/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata/ 

5746/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

5747/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Częstochow-
skiej 6 B przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia na czas oznaczony – 3 lata 

5748/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Powstania 
Wielkopolskiego przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony 3 lata 

5749/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Trockiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

5750/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Olgierda 64 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

5751/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata  

5752/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 
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przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

5753/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Pionierów przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczony – 3 
lata 

5754/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we wła-
sności nieruchomości niezbędnej pod bu-
dowę ulicy Bł. ks. kmdr. ppor. Władysława 
Miegonia (658/32) 

5755/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we wła-
sności nieruchomości niezbędnej pod bu-
dowę ulicy Bł. ks. kmdr. ppor. Władysława 
Miegonia (658/32) 

5756/12/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 (dz. nr 209/1 i dz. 
nr 209/2 km 4 obręb Chwaszczyno) 

5757/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14000 EUR na wykonanie i emisję wkładki 
pn. „Porady dla przedsiębiorczych” w do-
datku „Gdynia Przedsiębiorcza” na łamach 
Dziennika Bałtyckiego 

5758/12/VI/S - zakupu 2 szt. drukarek dla potrzeb 
MCZK 

5759/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
5596/2012/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przezna-
czenia środków na pokrycie kosztów 
uczestnictwa w szkoleniu „Komisja rewi-
zyjna zadania i kompetencje” 

5760/12/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na dostawę 600 
tysięcy sztuk torebek na psie nieczystości 

5761/12/VI/M - remontu ścian przy zejściu do piwni-
cy w budynku mieszkalnym przy ul. Dem-
bińskiego 14 I w Gdyni 

5762/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Śląskiej, przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

5763/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę i insta-
lację stolików komputerowych dla 8 placó-
wek oświatowych w Gdyni, realizowaną w 
ramach projektu „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gdyni” 

5764/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na opracowanie dokumentacji przetargo-
wej, SIWZ, wsparcie merytoryczne, nadzór, 
odbiór i kontrola prac dotyczących: Budo-
wę systemu elektronicznej archiwizacji, za-
rządzania i udostępniania przez Internet 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Miasta Gdyni 

5765/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 4664/11/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 grudnia 
2011 roku w sprawie wspólnego przepro-
wadzenia postępowania i udzielenia za-

mówienia na kompleksową dostawę i dys-
trybucję energii elektrycznej dla Miasta 
Gdyni i niektórych jego jednostek organi-
zacyjnych oraz wyznaczenia zamawiają-
cego do przeprowadzenia postępowania i 
udzielenia zamówienia 

5766/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie kubków z okolicznościowym 
nadrukiem 

5767/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na druk ulotek promujących miasto 

5768/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na montaŜ plakatów promujących miasto 
na nośnikach wielkoformatowych 

5769/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UMG w 
2012 roku 

5770/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na przedłuŜenie rejestracji do-
meny: www.forum.gdynia.pl 

5771/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14000 EUR, na realizację promocji Miasta 
Gdyni poprzez emisję reklamy promującej 
miasto Gdynia 

5772/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14000 EUR, 
kopert z herbem i logo Gdyni 

5773/12/VI/P - wyraŜenia zgody na organizację 
bufetu kawowego i lunchu w dniu 26 marca 
2012 r. dla uczestników konferencji projek-
tu unijnego „INTERFACE” 

5774/12/VI/P - wyraŜenia zgody na organizację 
oficjalnej kolacji w dniu 26 marca 2012 r. 
dla uczestników konferencji projektu unij-
nego „INTERFACE”. 

5775/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14000 EUR, na tłumaczenie treści na język 
angielski oraz język niemiecki informacji na 
potrzeby serwisu turystycznego 
www.gdyniaturystyczna.pl. 

5776/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego do 200000 EUR 
na dostawę jednego samochodu osobo-
wego w 2012 r. 

5777/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę poniŜej 200000 EUR na dostawę 
mebli biurowych dla UMG w 2012 r. 

5778/12/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Mia-
sta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru 

5779/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację koncertów pod nazwą 
Ladies’ Jazz Festival Gdynia 2012 

5780/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłaty notarialne oraz sądowe. 

5781/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację w 
Gdyni Globaltica Word Cultures Festiwal 

5782/12/VI/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. śelaznej-Rtęciowej 
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5783/12/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę uszko-
dzonej kraty roletowej o wartości do 14.000 
EUR 

5784/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę papierowych artykułów 
sanitarnych dla UMG do 200.000 EUR w 
2012 r. 

5785/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych w ramach zadania: „Budowa 
i przebudowa kanałów deszczowych w Alei 
Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających 

 
2012-03-23: 

 
5786/12/VI/P - zawarcia umowy w sprawie warun-

ków organizacyjno-finansowych działalno-
ści Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 

 
2012-03-26: 

 
5787/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 

na wykonanie materiałów promocyjnych 
Miasta Gdyni 

5788/12/VI/P - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu dawnej Stoczni 
Gdynia 

5789/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie projektu kon-
cepcyjnego przebudowy skrzyŜowania 
Morska-ZboŜowa oraz dodatkowych eg-
zemplarzy projektu budowlanego dla za-
dania pn.: „Rozbudowa ulicy Morskiej w 
Gdyni na odcinku od skrzyŜowania z ulicą 
Kcyńską do skrzyŜowania z ulicą Chyloń-
ską II”. 

5790/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach opracowywanej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej pn.: 
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 
przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z bu-
dową przedszkola”. 

5791/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 
budowy oświetlenia ciągu pieszego w 
Gdyni na odcinku od ul. Bukowej do Al. 
Zwycięstwa 

5792/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 Euro na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: „Rozbudo-
wa skrzyŜowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy 
ul. 10 Lutego w Gdyni”. 

5793/12/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla 
postawienia w stan likwidacji budynku 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Wiczliń-
skiej nr 40 w Gdyni 

5794/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy z 
Inicjatorem o Nr KB/2/UI/2009 na wykona-
nie robót w ramach zadania pn. „przebu-
dowa układu drogowego wraz z infrastruk-

turą techniczną ul. Błękitnej w Gdyni” reali-
zowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw In-
westycyjnych 

5795/12/VI/U - zgody na przepisanie pozwolenia na 
budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 
Przebendowskich w Gdyni na odcinku od 
studni KD15 do posesji nr 1 

5796/12/VI/M - wykonania wymiany stolarki okiennej 
w lokalu uŜytkowym w budynku przy ul. 
Morskiej 91 w Gdyni (pomieszczenia Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej „FAMILIA”). 

5797/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5798/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej pętli trolejbusowej 
przy ul. Zakręt do Oksywia 

5799/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej sieci oświetleniowej 
w ciągu Al. Zwycięstwa w Gdyni 

5800/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2012 do umowy nr KB/2/MOPS/2011 z 
dnia 15.04.2011 r. w sprawie realizacji za-
dania z zakresu pomocy społecznej, pole-
gającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 
roku Ŝycia do 18 roku Ŝycia 

5801/12/VI/R - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
nr KB/527/UO/30W/2007 dot. współdziała-
nia Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnic-
twa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny 
łownej 

5802/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
7/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Abrahama 64-70 w Gdyni 

5803/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
7/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Abrahama 64-70 w Gdyni dotyczą-
cej sprzedaŜy alkoholu 

5804/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kameliowej 28 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

5805/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Majerankowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

5806/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Halickiej 73 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

5807/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

5808/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
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nego, połoŜonej w Gdyni przy ul. Uczniow-
skiej 4 

5809/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na tłumaczenie z j. polskie-
go na j. angielski opracowań dotyczących 
konwersji autobusu z silnikiem diesla na 
trolejbus 

5810/12/VI/P - zakupu trzech statuetek „Galion 
Gdyński”. 

5811/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Korzeniowskiego 12, przeznaczo-
nej do sprzedaŜy w formie przetargu ust-
nego nieograniczonego 

5812/12/VI/M - skierowania na drogę postępowania 
sądowego wniosku o ustanowienie słuŜeb-
ności drogi koniecznej 

5813/12/VI/P - powołania Dyrektora Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gdyni 

5814/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy artystycznej 
pn. I Nadmorski Plener Czytelniczy – Gdy-
nia 2012 

5815/12/VI/P - zawarcia porozumienia pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a KW PSP w Gdań-
sku w sprawie dofinansowania zakupu 
podnośnika hydraulicznego dla KM PSP w 
Gdyni w 2012 r 

5816/12/VI/M - remontów 4 mieszkań w Gdyni: przy 
ul. Arciszewskich 23/17, przy ul. Górnej 
20/5, przy ul. śelaznej 29/41, przy ul. śe-
romskiego 10/1 

5817/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników VII Edycji Mistrzostw Gdyni w 
dwa ognie, którego organizatorem jest Ze-
spół Sportowych Szkół Ogólnokształcą-
cych w Gdyni 

5818/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu działań prozdrowotnych wśród 
uczniów klas III gdyńskich szkół podsta-
wowych w zakresie zdrowego odŜywiania 

5819/12/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie zadań 
z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów 
klas O-III gdyńskich szkół podstawowych 

5820/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród i organizacji Międzyszkolnego Kon-
kursu „Wiedzy o Gdyni” oraz eliminacji re-
gionalnych XV Ogólnopolskiego Młodzie-
Ŝowego Turnieju Turystyczno - Krajo-
znawczego, organizowanych przez Zespół 
Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w 
Gdyni 

5821/12/VI/O - ustalenia odpłatności za pobyt 
ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teo-
retycznej nauki zawodu w Ośrodku Do-
kształcania Zawodowego, funkcjonującego 
w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni. 

5822/12/VI/O - dofinansowania XIII Turnieju Piłki 
NoŜnej Olimpiad Specjalnych, którego or-
ganizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni 

5823/12/VI/O - zmian w umowach na lata 2009-
2012 z organizacjami pozarządowymi pro-
wadzącymi świetlice socjoterapeutyczne 

5824/12/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych 
wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w Domu Dziecka w Gdyni. 

5825/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR, na usługę przygotowania mate-
riałów promujących atrakcje i kalendarz 
imprez w sezonie letnim 2012 roku 

5826/12/VI/U - uczestnictwa w finale XVI edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja 
Roku 2011”. 

5827/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego. 

5828/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego. 

5829/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie odłączenia 
sygnalizacji świetlnej skrzyŜowania ulic 
Morskiej i Kalksztajnów od istniejącej koor-
dynacji w związku z realizacją inwestycji 
pn.: „Rozbudowa skrzyŜowania ulic Mor-
skiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy 
Okrzei w Gdyni” 

5830/12/VI/U - akceptacji treści aneksu do porozu-
mienia z dnia 17.01.2012 r. zawartego po-
między Gminą Miasta Gdyni a Biurem Pro-
jektów „ARKAS - PROJEKT” Pracownia 
Projektowo-Konsultingowa 

5831/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/281/93 z dnia 20.09.1993 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą rybną – pawi-
lon nr 5. 

5832/12/VI/M - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
dzierŜawy dot. SKATE PARKU zlokalizo-
wanego w Parku Kilońskim 

5833/12/VI/M - ustalenia cen oraz wykazu niezabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Miętowej przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego 

5834/12/VI/M - ustalenia warunków oddania w uŜyt-
kowanie wieczyste ułamkowej nie wydzie-
lonej części gruntu przynaleŜnego do loka-
lu 11 mieszkalnego połoŜonego przy ul. 
Gen. Maczka 2-6 kl. 4 

5835/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5.000.000,00 EUR na wykona-
nie zadania pn: „Oświetlenie cmentarza 
przy ul. Legionów w Gdyni” 

5836/12/VI/P - przygotowania i wydania publikacji 
„Ludzie sierpnia 80 w Gdyni” 

5837/12/VI/P - organizacji konferencji „Seksualność 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Aspekt psychologiczny i medyczny” 24 
marca 2012 r. 

5838/12/VI/R - współorganizacji akcji „Dzień Ziemi – 
drzewko za makulaturę” oraz zlecenia w 
trybie zamówienia publicznego do kwoty 
14.000 EUR opracowania i zamieszczenia 
wkładki redakcyjnej w gazecie „Polska 
Dziennik Bałtycki” 
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5839/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację i przepro-
wadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów 
klas drugich gdyńskich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych w ramach projektu 
edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem 
Bałtyckim – 2012” 

5840/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk plakatów promują-
cych miasto 

5841/12/VI/S - otwarcia postępowania i akceptacji 
wyniku w sprawie zamówienia publicznego 
na dzierŜawę łączy światłowodowych po-
między budynkiem głównym UM a pozo-
stałymi lokalizacjami 

5842/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektów 
terenów zieleni miejskiej, opiniowanie do-
kumentacji projektowych w zakresie ziele-
ni, dokonywanie oceny stanu zdrowotnego 
drzew oraz pomoc w realizacji pozostałych 
zadań wynikających z zakresu Biura 
Ogrodnika Miasta w okresie od 28 marca 
do 29 czerwca 2012 roku 

5843/12/VI/M - przyjęcia treści porozumienia z Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Gdyni doty-
czącego realizacji programu specjalnego 
pt. „Biznes z młodzieńczym zapałem” 

5844/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracownika Urzędu Mia-
sta Gdyni w 2012 roku 

5845/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

5846/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni nr 5604/12/VI/M z 06 mar-
ca 2012 r. dotyczącego akceptacji wyników 
konkursu na opracowanie koncepcji kam-
panii informacyjno-promocyjnej szlaku „Le-
genda Morska Gdyni” wraz z kosztorysem i 
harmonogramem realizacji ogłoszonym za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 
4638/11/VI/M z 13 grudnia 2011 r. 

 
2012-03-27: 

 
5847/12/VI/K - ulokowania wolnych środków budŜe-

towych w kwocie 10.000.000 zł na rachun-
ku lokaty terminowej 

 
2012-03-28: 

 
5848/12/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni na 

rok 2012. 
5849/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 

Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok 

5850/12/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. 

5851/12/VI/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budŜetu miasta Gdyni za 2011 rok spra-
wozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych i informacji 
o stanie mienia Miasta Gdyni oraz przed-

stawienia Radzie miasta i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej 

5852/12/VI/K - ulokowania wolnych środków budŜe-
towych w kwocie 10.000.000 zł na rachun-
ku lokaty terminowej 

5853/12/VI/P - aneksu do umowy SK/246/SA/62-
w/2011 

5854/12/VI/R - przedłoŜenia wniosku o dofinanso-
wanie projektu pn: „Opracowanie doku-
mentacji dla I etapu inwestycji polegającej 
na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu 
pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w 
Gdyni wraz z przebudową istniejącego 
układu komunikacyjnego" ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa pomor-
skiego na lata 2007-2013 

 
2012-03-30: 

 
5855/12/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni na 

rok 2012 
5856/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 

Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok 

5857/12/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. 

 
2012-04-03: 

 
5858/12/VI/P - zawarcia umowy określającej warun-

ki organizacyjno-finansowe działalności 
Muzeum Emigracji w Gdyni. 

5859/12/VI/P - powołania dyrektora Muzeum Emi-
gracji w Gdyni 

5860/12/VI/P - wyraŜenia zgody na wykonanie tłu-
maczenia Umowy Partnerskiej wraz z za-
łącznikami z języka angielskiego na język 
polski, w ramach zadań realizowanych w 
projekcie unijnym „The Bothnian Green 
Logistic Corridor” (BGLC) 

5861/12/VI/P - wyraŜenia zgody na tłumaczenie na 
język angielski ekspertyzy: „Studium mar-
ketingowe dla połączenia Ŝeglugowo – pa-
saŜerskiego na trasie Gdynia – Bał-
tijsk/Kaliningrad”, w ramach zadań realizo-
wanych w projekcie unijnym „INTERFA-
CE”. 

5862/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację kon-
certów pod nazwą Ladies’ Jazz Festiwal 
Gdynia 2012 

5863/12/VI/R - druku Rocznika Statystycznego 
Gdyni 2011 

5864/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2012r 

5865/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie dokumentacji 
projektowej w ramach zadania PN: „Roz-
budowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w 
Gdyni”. 

5866/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
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konanie dodatkowych robót w ramach za-
dania:„Budowa i przebudowa kanałów 
deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskie-
go i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budo-
wą urządzeń podczyszczających ( zadanie 
realizowane w ramach Projektu Ochrona 
wód Zatoki Gdańskiej 

5867/12/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie projektu 
utwardzenia fragmentu działki gminnej nr 
1098/257 w ramach zadania pn.: „Budowa 
ul. Poznańskiej wraz z infrastrukturą tech-
niczną w Gdyni 

5868/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z 
wolnej ręki na wykonanie robót uzupełnia-
jących związanych z realizacją zadania 
pn.: „Zintegrowany System Zarządzania 
Ruchem TRISTAR” 

5869/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej pełnienia funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad pracami projektowymi, realiza-
cją i w okresie gwarancji roboty budowlanej 
pn. „Zintegrowany System Zarządzania 
Ruchem TRISTAR” oraz zmiany treści 
umowy dotyczącej wykonania robót bu-
dowlanych pn. „Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR” 

5870/12/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” 

5871/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Le-
śne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wol-
ności i Witomińskiej 

5872/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Le-
śne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej 

5873/12/VI/M - usunięcia awarii polegającej na 
wymianie odcinka na sieci wodociągowej 
D100 przy ul. Rybaków 8 w Gdyni 

5874/12/VI/M - usunięcia awarii polegającej na 
wymianie odcinka na sieci wodociągowej 
przy ul. Płk. Dąbka 291 w Gdyni 

5875/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5876/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5877/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
5052/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 24 stycznia 2012 r. (...) 

5878/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup kwiatów 
doniczkowych i akcesoria do ich pielęgna-
cji o wartości do 14000 EUR 

5879/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wymianę okien 
w budynku UMG przy Al. Zwycięstwa 291A 
o wartości do 14000EUR 

5880/12/VI/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na wypłatę ekwiwalentu za odzieŜ 
roboczą, pranie oraz czyszczenie umundu-
rowania 

5881/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wycinkę wierzby białej oraz przesadze-
nie rokitnika zwyczajnego rosnących na te-
renie działek przy ul. Dickmana o wartości 
do 14000 EUR 

5882/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na przesadzenie dwóch lip przy Al. Zwy-
cięstwa w Gdyni o wartości do 14000 EUR 

5883/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego dot. zaległości czyn-
szowych 

5884/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego dot. zaległości z tytułu 
usuwania, holowania i parkowania pojaz-
dów usuniętych z dróg 

5885/12/VI/R  - skierowania na drogę postępowania 
sądowo – administracyjnego sprawy o roz-
strzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy 
Prezydentem Miasta Gdyni a Powiatowym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla 
Miasta Gdyni w sprawie dokonania roz-
biórki pawilonów usługowych na działce 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej 155-157 w 
Gdyni 

5886/12/VI/R - zatwierdzenia rocznych planów pra-
cy w Środowiskowych Domach Samopo-
mocy w Gdyni na rok 2012 

5887/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14000 EUR na wykonanie usługi 
udostępnienia systemu „Edukacja Nabór” 
w celu przeprowadzenia rekrutacji elektro-
nicznej do szkół ponadgimnazjalnych w 
Gdyni 

5888/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14000 EUR na wykonanie infor-
matorów dla gimnazjalistów 

5889/12/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z Gemeinscha-
ftsschule Friedrichsort (IGF) w Kilonii w 
ramach wymiany międzyszkolnej 

5890/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Międzyszkolnego Konkursu Lite-
rackiego w Języku Niemieckim, którego 
organizatorem jest Zespół Szkół Ogólno-
kształcących Nr 5 w Gdyni 

5891/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla uczestników VII Otwar-
tego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, 
którego współorganizatorem jest Zespół 
Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni 

5892/12/VI/O - dofinansowania organizacji XIV 
Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – 
Literackiego o Zbrodni Katyńskiej 

5893/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu 
grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum 
Saint Géneviẻve w Bolbec we Francji oraz 
z Chapmangymnasiet w Karlskronie, w 
ramach współpracy międzyszkolnej z Ze-
społem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w 
Gdyni 

5894/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkur-
sie Matematycznym dla klas II szkoły pod-
stawowej organizowanym przez Zespół 
Szkół Nr 7 w Gdyni 

5895/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14000 EUR na realizację zada-
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nia: „Rehabilitacja dla mieszkańców dziel-
nicy” 

5896/12/VI/O - aneksu do umowy nr 
KB/45/OZ/10/W/2011 z dnia 03.01.2011 r. 
zawartej ze Stowarzyszeniem „Lepsze śy-
cie” 

5897/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14000 EUR na wynajem sali 

5898/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
11594/05/IV/S z dnia 08 listopada 2005 r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kie-
rownikowi Ŝłobka „Niezapominajka” 

5899/12/VI/O - ustalenia opłat za uczestnictwo w 
zajęciach prowadzonych w lokalnej Aka-
demii Informatycznej przy Zespole Szkół 
Chłodniczych w Gdyni 

5900/12/VI/M - odstąpienia od windykacji zadłuŜe-
nia z tytułu kosztów centralnego ogrzewa-
nia lokalu uŜytkowego przy ul. Kartuskiej 
20 

5901/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Janowskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

5902/12/VI/M - wydatkowania środków finansowych 
w 2012 r. na opłaty z tytułu świadczenia 
usługi telefonicznej 

5903/12/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Szturmanów 13A 

5904/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na publikację reklamy Gdyni na 
mapie ścieŜek rowerowych będącej dodat-
kiem do "Polska Dziennik Bałtycki" 

5905/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup aktualizacji programu do koszto-
rysowania Norma Pro 

5906/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz 
organizacji Jedenastego Przeglądu Pio-
senki Popularnej POP CIS Gdynia 2012 
organizowanego przez Zespół Szkół Nr 9 
w Gdyni 

5907/12/VI/O - dofinansowania pobytu grupy 24 
uczniów i 2 nauczycieli z Francji z Liceum 
Leonard de Vinci w Calais w ramach wy-
miany międzyszkolnej z ZSO Nr 2 w Gdyni 

5908/12/VI/O - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

5909/12/VI/P - druku materiałów promocyjnych 
5910/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie auli 

szkolnej dla NiezaleŜnego Samorządowe-
go Związku Zawodowego 
,,SOLIDARNOŚĆ’’ w celu przeprowadze-
nia Międzyzakładowego Zebrania Delega-
tów oraz konferencji dotyczącej szkolnic-
twa ponadgimnazjalnego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni 

5911/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn: „Przebudowa 
skrzyŜowania ul. Północnej z ul. Chylońską 
w Gdyni” 

5912/12/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w domu dla matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy 

5913/12/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia 
działających na terenie Miasta Gdyni 

5914/12/VI/R - akceptacji aneksu Nr 1/2012 do 
umowy najmu z dnia 20.04.2011 roku na 
wynajęcie nieruchomości na prowadzenie 
Rodzinnego Domu Dziecka nr 6 na terenie 
Gdyni 

5915/12/VI/R - akceptacji aneksu Nr 3/2012 do 
umowy najmu Nr KB/15/MOPS/2010 z dnia 
29.07.2010 roku na wynajęcie nierucho-
mości na prowadzenie Rodzinnego Domu 
Dziecka nr 7 na terenie Gdyni 

5916/12/VI/R - akceptacji aneksu Nr 3/2012 do 
umowy najmu z dnia 14.07.2009 roku na 
wynajęcie nieruchomości z przeznacze-
niem na prowadzenie placówki opiekuńczo 
- wychowawczej Rodzinnego Domu Dziec-
ka Nr 8 w Gdyni 

5917/12/VI/R - aneksu Nr 6/2012 do umowy najmu 
z dnia 01.10.2007 roku na wynajęcie nie-
ruchomości na prowadzenie Rodzinnego 
Domu Dziecka Nr 5 na terenie Gdyni 

5918/12/VI/R - zlecenia tłumaczenia symultaniczne-
go oraz obsługi technicznej tłumaczenia 
symultanicznego podczas konferencji 
„Szwedzki model utylizacji odpadów” 

5919/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup klosza 
belki sygnalizacyjnej do samochodu po-
Ŝarniczego OSP Wiczlino 

5920/12/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych 
wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych zlokalizowanych na tere-
nie miasta Gdyni oraz w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe 

5921/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

5922/12/VI/O - zatwierdzenia Regulaminu Porząd-
kowego śłobka "Niezapominajka" w Gdyni 
ul. Wójta Radtkego 23 

5923/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 8,7 m² zlokalizowanego 
na hali płaskiej – pawilon handlowy nr 245 

5924/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację pobytu w 
Gdyni dla Pana Piotra Pawłowskiego, Ho-
norowego Obywatela Gdyni 

5925/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14000 EUR, na pokrycie kosztów 
związanych z organizacją spotkania inau-
guracyjnego dla członków Jury Konkursu 
„Gdyński Biznesplan 2012” 

5926/12/VI/M - sprawie udzielenia zgody na uŜywa-
nie herbu Miasta Gdyni w materiałach re-
klamowych sprzedawanych przez firmę 
GoStarMedia 

5927/12/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr 
KB/746/PON/9/W/2011 zawartej dnia 21 
grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Fundacją Ochrony Praw Dziecka 
„Angel”. 
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5928/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 euro na opracowanie analiz dla 
projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa 
Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zaku-
pem niezbędnego wyposaŜenia” 

5929/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na powierzenie zadań 
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt. 

5930/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zmianę zarzą-
dzenia nr 4758/11/VI/S Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 20.12.2011 w sprawie kon-
serwacji i napraw urządzenia kopertujące-
go do 14000 EUR 

5931/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 200000 EUR na do-
stawę jednego samochodu osobowego dla 
UMG w 2012 r. 

5932/12/VI/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie wypisów do celów informacyjnych 
dla zadań prowadzonych przez Wydział 
Inwestycji. 

5933/12/VI/S - przeznaczenia środków finansowych 
na usługi Archiwum Państwowego w 
Gdańsku 

5934/12/VI/R - akceptacji aneksu nr 2/2012 do 
umowy najmu KB/25/MOPS/2010 z dnia 
13.09.2010 roku na wynajęcie domu na 
prowadzenie rodzinnego domu dziecka na 
terenie Gdyni 

5935/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podpisywaniu umowy o za-
rządzanie nieruchomością wspólną w bu-
dynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Ujejskiego 3 w Gdyni 

5936/12/VI/U - zamówienia wykonania druku nośni-
ków informacyjnych zawieszanych na rusz-
towaniach podczas prac konserwatorskich 
dofinansowywanych przez Gminę Miasta 
Gdyni 

5937/12/VI/U - zawarcia umów dotyczących dotacji 
udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru, znajdujących się na tere-
nie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 

5938/12/VI/M - zatwierdzenia projektu umowy dzier-
Ŝawy zawieranej pomiędzy Wojciechem 
Kędzior a Gmina Miasta Gdyni oraz wska-
zania osób upowaŜnionych do jej podpisa-
nia 

5939/12/VI/S - upowaŜnienia do reprezentowania 
miasta Gdyni w stowarzyszeniu Polska 
Unia Mobilności Aktywnej 

5940/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności drogowej dla nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sambora 13, 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 
100, KM 27, Obręb Gdynia 

5941/12/VI/M - nie skorzystanie z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 233 o powierzchni 9,6 m² zlo-
kalizowanego na placu targowym 

5942/12/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 (dz. nr 217/1, 
217/3 i 217/14 km 4 obręb Chwaszczyno. 

5943/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczo-
nej pod drogę publiczną (dz. 35/144) 

5944/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczo-
nej pod drogę publiczną (dz. 188/113, dz. 
188/114)./ 

5945/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o zamówienie publiczne na wykonanie 
inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji 
dokumentacji technicznej nieruchomości 
na potrzeby Wydziału Polityki Gospodar-
czej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni 
/EZP nr MN.271.19.2012 

5946/12/VI/P - organizacji konferencji „Seksualność 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Aspekt psychologiczny i medyczny” 24 
marca 2012 r 

5947/12/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie druku 
przewodnika po Gdyni zawierającego in-
formacje o dostępności tras i obiektów dla 
osób z niepełnosprawnością 

 
2012-04-05: 

 
5948/12/VI/M - odwołania przetargu na zbycie 

trzech lokali mieszkalnych połoŜonych przy 
ul. Orłowskiej 17, stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni 

 
2012-04-06: 

 
5949/12/VI/O - powołania komisji konkursowej 

przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6, 13, 16, 
18, 20, 28, 33, 35 oraz nr 39 w Gdyni 

5950/12/VI/O - powołania komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora: I Akademickiego Liceum Ogól-
nokształcącego w Gdyni, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni, Zespołu 
Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w 
Gdyni, Zespołu Szkół Budowlanych w 
Gdyni oraz Zespołu Szkół Technicznych w 
Gdyni 

 
2012-04-11: 

 
5951/12/VI/P - organizacji XI Przeglądu Twórczości 

Teatralnej Dzieci i MłodzieŜy Szkół Spe-
cjalnych „My zaczarowani Teatrem”. 

5952/12/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr 
KB/754/PON/17/W/2011 zawartej dnia 22 
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grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Fundacją „Gwiazda Północy”. 

5953/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad wykonaniem robót 
uzupełniających związanych z realizacją 
zadania pn.: „Zintegrowany System Zarzą-
dzania Ruchem 

5954/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na od-
cinku od skrzyŜowania z ulicą Chylońską II 
do skrzyŜowania z ulicą Kcyńską” – etap II 

5955/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja uli-
cy Zakręt do Oksywia w Gdyni”. 

5956/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, 
Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. 
Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną”. 

5957/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/606/UI/213/W/2011 z dnia 26.10.2011 
r. na opracowanie projektu budowy oświe-
tlenia Redłowskiej ŚcieŜki Zdrowia „Pa-
stwisko Huzarska”. 

5958/12/VI/U - zmiany zarządzenia Nr 5790/12/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
26.03.2012 r. 

5959/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
ponownie wyłoŜonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części 
dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie w 
Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana 

5960/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy 
Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic 
Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego 

5961/12/VI/O - organizacji roku szkolnego 2012-
2013 w prowadzonych przez Miasto Gdy-
nia placówkach oświatowych 

5962/12/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 
1776/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 04.05.2011r. 

5963/12/VI/R - współorganizacji Zjazdu Borowiczan 
5964/12/VI/R - udzielenia zamówień publicznych do 

kwoty 14 000 EUR na zakup nagród dla 
uczestników konkursu organizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 13 w Gdyni 
oraz na zakup nagród dla laureatów kon-
kursów przyrodniczych organizowanych 
przez Ligę Ochrony Przyrody Oddział Miej-
ski w Gdyni 

5965/12/VI/R - przyjęcia Aneksu Nr 2 do porozu-
mienia z dnia 8 grudnia 2010 roku w spra-
wie powierzenia Nadleśniczemu Nadle-
śnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektó-
rych zadań i kompetencji naleŜących do 
właściwości Prezydenta Miasta Gdyni 

5966/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Regionalnego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdań-
sku 

5967/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego 
remontu instalacji elektrycznej na II piętrze 
w budynku przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni 

5968/12/VI/M - ustawienia dwóch kontenerów na 
odpady celem wykonania usług sanitar-
nych na terenie nieruchomości przy ul. Św. 
Piotra 23 w Gdyni 

5969/12/VI/M - ustawienia trzech kontenerów na 
odpady celem wykonania usług sanitar-
nych na terenie nieruchomości przy ul. śe-
romskiego 23 w Gdyni 

5970/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu 
mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkal-
nym przy ul. Unruga 18 A w Gdyni 

5971/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminne-
go lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku 
mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175 w 
Gdyni 

5972/12/VI/M - wykonania izolacji ścian fundamen-
towych w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Wesołej 5 w Gdyni 

5973/12/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowe-
go prowadzącego do mieszkania nr 8 w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Rybaków 8 w Gdyni 

5974/12/VI/M - wymiany instalacji gazowej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym nr 10 klatka nr 18 
przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni 

5975/12/VI/M - wymiany wewnętrznej instalacji 
wodnej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 
3 przy ul. Ujejskiego 3 w Gdyni 

5976/12/VI/M - wykonania przeglądów technicznych 
obiektu uŜytkowego (biblioteka) przy ul. 
Łowickiej 51 w Gdyni 

5977/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu 
mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkal-
nym przy ul. Folwarcznej 11 w Gdyni 

5978/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia budynku 
przy ul. Platynowej 8 A w Gdyni 

5979/12/VI/M - zagospodarowania terenu gminnego 
pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. 
Gen. Maczka 2-6 i 8-10 w Gdyni 

5980/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5981/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5982/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5983/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5984/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

5985/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na 
zapleczu Rdestowej 60) przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony - 3 la-
ta 

5986/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na 
zapleczu Rdestowej 66) przeznaczonej do 
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wydzierŜawienia na czas oznaczony - 3 la-
ta 

5987/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na 
zapleczu Rdestowej 68) przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony - 3 la-
ta 

5988/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na 
zapleczu Rdestowej 70) przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony - 3 la-
ta 

5989/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na 
zapleczu Rdestowej 72) przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony - 3 la-
ta 

5990/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej (na 
zapleczu Rdestowej 74) przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony - 3 la-
ta 

5991/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

5992/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 12 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

5993/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bł. Królowej Ja-
dwigi przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

5994/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. InŜynierskiej 25 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

5995/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

5996/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Jesionowej 15 
A, przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony - 3 lata 

5997/12/VI/M - zmiany stawki czynszu najmu po-
mieszczeń w budynku stanowiącym wła-
sność Gminy Miasta Gdyni usytuowanym 
na podwórzu nieruchomości przy ul. Świę-
tojańskiej 5-7 w Gdyni 

5998/12/VI/M - zmieniające zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni: nr 17127/2010/V/M z dnia 
23.11.2010 r., nr 1425/2011/VI/M z dnia 
29.3.2011 r. oraz nr 1426/2011/VI/M z dnia 
29.03.2011 r. 

5999/12/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni na 
rok 2012 

6000/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie usta-
lenia planu finansowego Urzędu Miasta 
Gdyni na 2012 rok 

6001/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie usta-
lenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 
rok 

6002/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 15/2000/III 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lipca 
2000 r. w sprawie umundurowania funk-
cjonariuszy StraŜy Miejskiej w Gdyni. 

6003/12/VI/R - powołania zespołu ds. realizacji 
projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa 
Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zaku-
pem niezbędnego wyposaŜenia” oraz przy-
jęcia procedur wdraŜania ww. projektu 

6004/12/VI/P - zakupu kukurydzy paszowej 
6005/12/VI/P - wykonania ekspertyzy pomiaru emisji 

hałasu od strzelnicy przy ul. Wolności. 
6006/12/VI/P - wykonania ulotek informacyjnych 
6007/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

6008/12/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

6009/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Siemiradzkiego 1A przeznaczonej 
do sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

6010/12/VI/M - uzupełnienia wykazu niezabudowa-
nej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Skrzypowej 32, przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego. 

6011/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
koszty opłat za wypisy i wyrysy dla celów 
sądowych 

6012/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w Magazynie Gdańskim 

6013/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w magazynie Forum Pomorskie 

6014/12/VI/M - zakupu czasu antenowego w TVN 
Media na promocję Miasta 

6015/12/VI/M - uŜyczenia lokalu uŜytkowego o pow. 
55,75 m2 usytuowanego przy ul. Morskiej 
nr 108 A-C w Gdyni, stanowiącego wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 

6016/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 21/2012 do umowy Nr 
KB/19/MOPS/2009 z dnia 14.07.2009 r. 
zawartej z Fundacją „Dziecięca Przystań” 
w sprawie realizacji zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjali-
zacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 - 3 lat 
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6017/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez radę dzielnicy Karwiny przedsię-
wzięć inwestycyjno-remontowych na lata 
2011-2014 

6018/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez radę dzielnicy Mały Kack przedsię-
wzięć inwestycyjno-remontowych na lata 
2011-2014. 

6019/12/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych 
w związku z 60. rocznicą utworzenia 17. 
Terenowego Oddziału Lotniskowego 

6020/12/VI/R - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do umowy zawartej pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Parafią Rzymskoka-
tolicką p.w. Św. Michała Archanioła w 
Gdyni. 

6021/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
16.11.2010 r. w sprawie powołania zespołu 
Interdyscyplinarnego w Gdyni. 

6022/12/VI/P - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

6023/12/VI/P - zapewnienia tłumacza-przewodnika 
osobie głuchoniemej załatwiającej sprawy 
w UM Gdyni i jednostkach organizacyjnych 
miasta 

6024/12/VI/P - zakupu kamer t. fotopułapka 
6025/12/VI/P - budowy monitoringu wizyjnego w 

dzielnicy Mały Kack 
6026/12/VI/P - współorganizacji dziecięcych wyści-

gów rowerkowych 
6027/12/VI/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej 

ze Stowarzyszeniem Absolwenci Gdynia 
Business Week dotyczącej organizacji kon-
ferencji „Play with Business” 

6028/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki na promocję Miasta 
Gdyni 

6029/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a SP „Wicz-
lino” oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu przeję-
tych z mocy prawa nieruchomości drogo-
wych 

6030/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. 10 Lutego przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia na czas oznaczony 
na 3 lata 

6031/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie okoliczno-
ściowych medali miasta Gdyni 

6032/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata  

6033/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na aktualizację planu mia-
sta Gdyni 

6034/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na opracowanie treści oraz 

projektów graficznych 16 tablic tematycz-
nych zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
dokumencie „System Identyfikacji Miejskiej 
Śródmieścia Gdyni” 

6035/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
17228/10/V/M z 30 listopada 2010 r. doty-
czącego wystąpienia Gminy Miasta Gdyni 
z wnioskiem o dofinansowanie projektu 
zgłoszonego do Programu Współpracy 
Transgranicznej „Południowy Bałtyk” –
Dynamika morskiego rynku pracy i atrak-
cyjne otoczenie miast portowych południo-
wego Bałtyku 

6036/12/VI/M - powołania zespołu ds. realizacji 
projektu „Dynamika morskiego rynku pracy 
oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w 
regionie południowego Bałtyku (SB Pro-
fessionals”) w ramach „Programu Współ-
pracy Transgranicznej Południowy Bałtyk” 

6037/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na emisję reklamy konkur-
su „Gdyński Biznesplan” w dodatku doty-
czącym plebiscytu „TOP Produkt Morza” 
na łamach „Dziennika Bałtyckiego” 

6038/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przedłuŜenie rejestracji 
domeny gdyniaprzedsięborcza.pl na po-
trzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 

6039/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę wykonania 
odzieŜy i wyposaŜenia dla pracowników 
punktów informacji turystycznej 

6040/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk ulotek typu Z-
CARD promujących atrakcje Gdyni i okolic 

6041/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na okres trzech lat na kon-
serwację instalacji alarmowej w Bałtyckim 
Punkcie Informacji Turystycznej przy Alei 
Jana Pawła II 

6042/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 10 m2 zlokalizowanego 
na hali łukowej – pawilon handlowy nr 10 

6043/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa 
kupna nakładów poniesionych na wybudo-
wanie tymczasowego pawilonu handlowe-
go o powierzchni 10 m2 zlokalizowanego 
na hali łukowej – pawilon handlowy nr 16 

6044/12/VI/P - organizacji finału XIII edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” w dniu 24 kwietnia 
2012 r. 

6045/12/VI/P - organizacji VI Gdyńskich Targów 
Aktywnej Rehabilitacji 

6046/12/VI/O -  zakupu nagród dla zwycięzców oraz 
organizacji siódmej edycji Międzyszkolne-
go Konkursu Wiedzy o Gdyni pod hasłem 
„Gdynia – miasto, które mnie urzekło” or-
ganizowanego przez Zespół Szkół Nr 14 

6047/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na zakup nagród dla laure-
atów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
ryczno-Literackiego o Zbrodni Katyńskiej 
oraz Samorządowego Konkursu Nastolat-
ków „Ośmiu Wspaniałych” a takŜe dofinan-
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sowania kosztów pobytu w Gdyni laure-
atów konkursu o zbrodni katyńskiej 

6048/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród na 
konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego 
organizowanego przez Zespół Szkół Nr 13 
w Gdyni 

6049/12/VI/O - przeznaczenia środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni 
na dofinansowanie kosztów wyjazdu laure-
atki Gdyńskiej Fundacji Edycji Samorzą-
dowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych” na ogólnopolskie eliminacje 
do Warszawy 

6050/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
dydaktycznej dla kilkuosobowej grupy stu-
dentów Studium Wokalno-Aktorskiego przy 
Teatrze Muzycznym w Gdyni w Młodzie-
Ŝowym Domu Kultury w Gdyni 

6051/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie i dostawę 30 
sztuk donic w Gdyni 

6052/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektów terenów zieleni 
miejskiej, opiniowanie dokumentacji projek-
towych w zakresie zieleni, dokonywanie 
oceny stanu zdrowotnego drzew oraz po-
moc w realizacji pozostałych zadań wyni-
kających z zakresu obowiązków Biura 
Ogrodnika Miasta przez trzy miesiące – o 
wartości do 14000 EUR 

6053/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na prowadzenie konsultacji 
merytorycznych dotyczących iluminacji 
zewnętrznych dla hali sportowo-
widowiskowej „Gdynia”, Narodowego Sta-
dionu Rugby-Gdynia, stadionu miejskiego 
Gdyni 

6054/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na dzierŜawę łączy światło-
wodowych pomiędzy budynkiem głównym 
UM Gdyni o pozostałymi lokalizacjami 

6055/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowej modernizacji węzła c.o. i 
c.w.u. w budynku ZS Nr 13 

 
2012-04-12: 

 
6056/12/VI/S - powołania pełnomocnika Prezydenta 

Miasta Gdyni ds. komunikacji rowerowej 
 

2012-04-17: 
 
6057/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14 000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Budowa podczyszczalni wód deszczo-
wych prowadzonych kanałem DN 1600 w 
ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni i wylotu do 
Potoku Źródło Marii w rejonie ul. Zapol-
skiej” 

6058/12/VI/U - uregulowania naleŜności za uzgod-
nienie dokumentacji projektowej dla zada-
nia: rozbudowa skrzyŜowania ulic Morska i 
Kalksztajnów w Gdyni prowadzonego 
przez Wydział Inwestycji 

6059/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na opracowanie projektu 
budowy mostka na Strudze Cisowskiej 

6060/12/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” 

6061/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: „Budowa 
ulicy śukowskiej w Gdyni wraz z infrastruk-
turą techniczną” 

6062/12/VI/O - wyznaczenia przedstawiciela gminy 
do prac w zespole do spraw realizacji Kra-
jowego Programu Zapobiegania ZakaŜe-
niom HIV i Zwalczania AIDS 

6063/12/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zapla-
nowanych w budŜecie Miasta Gdyni na rok 
2012 

6064/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybac-
kiego 

6065/12/VI/M - ustawienia kontenera na odpady 
celem wykonania usług sanitarnych na te-
renie nieruchomości przy ul. Chabrowej 2A 
w Gdyni 

6066/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

6067/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6068/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6069/12/VI/O - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne w sprawie zamó-
wienia publicznego na dostawę 600 tysięcy 
sztuk torebek na psie nieczystości 

6070/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
36/94 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

6071/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
36/96 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

6072/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
36/111 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

6073/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
36/89 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

6074/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
62/47 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 
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6075/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
62/50 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

6076/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
62/59 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

6077/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 
62/62 przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

6078/12/VI/P - organizacji I Gdyńskiego Rajdu Hi-
storycznego 

6079/12/VI/P - zawarcia umowy z Agencją Rozwoju 
Pomorza S.A. dot. prowadzenia Biura Po-
morskiego z siedzibą w Pekinie 

6080/12/VI/P - porozumienia dotyczącego wolonta-
riatu podczas UEFA EUR 2012 

6081/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i ogłoszenia sprzedaŜy w 
drodze przetargu samochodu osobowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

6082/12/VI/P - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego na ubezpieczenie systemu 
monitoringu wizyjnego miasta 

6083/12/VI/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie map do celów informacyjnych dla 
zadań prowadzonych przez Wydział Inwe-
stycji 

6084/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp z o.o. w Gdyni 

6085/12/VI/M - wykonania remontów 4 lokali miesz-
kalnych w Gdyni: przy ul. Morskiej 93/35, 
przy ul. Partyzantów 39/101, przy ul. Przy-
byszewskiego 10/20 oraz przy ul. Widnej 
3/52 

6086/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wymianę stolar-
ki okiennej w lokalu uŜytkowym przy ul. Or-
łowskiej 66 stanowiącym własność Gminy 
Miasta Gdynia przez najemcę lokalu Panią 
Beatę Kozieradzką-Bogucką i Pana An-
drzeja Boguckiego działających jako Spół-
ka Cywilna „CONCEPT STUDIO” 

6087/12/VI/O - dofinansowania 49 MłodzieŜowego 
Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leŜy 
nad Bałtykiem” organizowanego przez IX 
Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK 

6088/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów eliminacji powiatowych Pomor-
skiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej 
„Kaszëbsczé Spiéwë” oraz dla laureatów 
Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Ka-
szubskiej „Rodno Mòwa”, których organiza-
torem jest Szkoła Podstawowa Nr 6 w 
Gdyni 

6089/12/VI/O - dofinansowania XV Zawodów Kom-
puterowych MłodzieŜy Szkół Podstawo-
wych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych 
przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni oraz Ligę 
Obrony Kraju 

6090/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
na udostępnienie Gminie Miasta Gdyni te-
renu na czas realizacji oraz zajęcie ww. te-
renu na czas eksploatacji inwestycji „Miej-
ska Sieć Szkieletowa w Gdyni etap II” 

6091/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (MS.7142.6.20.2008) 

6092/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego (sprawa nr MS.7142.6.18.08) 

6093/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14000 EUR na poprawę este-
tyki terenu Miasta w związku z Festiwalem 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 

6094/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o 
wartości do 14000 EUR na wykonanie ma-
py do celów projektowych 

6095/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

6096/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14000 EUR, na wynajem jachtu motoro-
wego 

6097/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Powstania Śląskiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

6098/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 128 m² stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Rybaków – 
część działki 1062/9 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

6099/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 20 m² stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Rybaków – 
część działki 1062/10 - przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

6100/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Legionów przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas oznaczony – 3 la-
ta 

6101/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy 
ul. Nowodworskiego 10 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

6102/12/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoław-
czej czynszu dzierŜawnego i warunków 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Gdynia, połoŜonych przy 
Al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, 
ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, ul. 
Zawiszy Czarnego przeznaczonych do wy-
dzierŜawienia w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego 

6103/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego do 200000 EUR 
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na zakup paliwa samochodowego dla 
UMG w 2012r 

6104/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowe-
go sp. z o.o. w Gdańsku 

6105/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę roczną za 2012 rok z tytułu uŜytko-
wania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Gminy Kosakowo – cmentarz w 
Kosakowie 

6106/12/VI/M - nie skorzystanie z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 240 o powierzchni 8,7 m² zlo-
kalizowanego na hali płaskiej 

6107/12/VI/M - przekazania środków pienięŜnych na 
pokrycie kosztów postępowania sądowego 
i egzekucyjnego 

6108/12/VI/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej z 
Uniwersytetem Gdańskim dotyczącej or-
ganizacji konferencji „Project Management 
2012 – skuteczne zarządzanie biznesem” 

6109/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14000 EUR na nagranie podkładu lek-
torskiego do materiału filmowego promują-
cego miasto 

6110/12/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG.326/81 przedmiotem której jest nieru-
chomość połoŜona przy ul. Władysława IV 

6111/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14000 EUR na 
wydanie 1.000 egzemplarzy płyty DVD z 
materiałem promującym miasto 

6112/12/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych 
miasta 

6113/12/VI/P - współorganizacji uroczystości wmu-
rowania tablicy pamiątkowej na pomniku 
ECCE PATRIA 

6114/12/VI/P - zakupu zestawu oświetlenia przeno-
śnego dla potrzeb MCZK 

6115/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy artystycznej pn. I Nadmorski Plener 
Czytelniczy – Gdynia 2012 

 
2012-04-20: 

 
6116/12/VI/O - udzielenia pełnomocnictwa Pani 

Ewie Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdy-
ni do składania oświadczeń woli w imieniu 
Gminy Miasta Gdyni w sprawach związa-
nych z realizacją projektu "Kwalifikacje za-
wodowe gwarancją kariery" 

 
2012-04-24: 

 
6117/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-

cy Gdynia Kamienna Góra cyklu spacerów 
po Kamiennej Górze 

6118/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Wielki Kack festynu z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja 

6119/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
„Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie 

identyfikacji kulturowej państwa nad mo-
rzem 1918-1939” 

6120/12/VI/P - określenia wysokości Nagrody Arty-
stycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion 
Gdyński” za rok 2011 

6121/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/1414/OK./61-W/2011 z dnia 
05.07.2011 r., zawartej pomiędzy Gminą 
Gdynia a Stowarzyszeniem Federacji Mło-
dzieŜy Walczącej 

6122/12/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr 
KB/749/PON/12/W/2011 zawartej dnia 22 
grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Stowarzyszeniem Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym SPON 

6123/12/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie 
organizacji VI Gdyńskich Targów Aktywnej 
Rehabilitacji 

6124/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 Euro na wykonanie dokumenta-
cji technicznej dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej na 
Placu Dworcowym w Gdyni Chyloni wraz z 
odtworzeniem nawierzchni drogowej” 

6125/12/VI/U - uregulowania naleŜności za wyko-
nanie map do celów informacyjnych oraz 
wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 

6126/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14000 EUR na świadczenie 
pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim 
oraz niektórym egzotycznym i gospodar-
skim z terenu Gminy Miasta Gdyni 

6127/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie akcji edukacyjnej pod 
nazwą „BioróŜnorodność – poznaj by za-
chować” 

6128/12/VI/R - akceptacji aneksu nr 2/2012 do za-
wartej pomiędzy Gminą Gdynia a Anną Li-
ro i Marianem Liro umowy najmu nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy Al. Zwy-
cięstwa 199 na prowadzenie w niej pla-
cówki opiekuńczo – wychowawczej 

6129/12/VI/R - akceptacji aneksu nr 3/2012 do za-
wartej (...) umowy najmu nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Dywizji Ko-
ściuszkowskiej 4 na prowadzenie w niej 
placówki opiekuńczo – wychowawczej 

6130/12/VI/M - wykonania naprawy chodnika w 
pobliŜu budynku mieszkalnego przy ul. 
Gniewskiej 24 w Gdyni na terenie gminnym 
będącym w zarządzie ABK nr 4 w Gdyni 

6131/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu nr 
1 w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Pio-
tra 23 w Gdyni 

6132/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
5141/12/VI/M z dnia 31.01.2012 r. doty-
czącego wykonania wymiany podłóg w 
gminnym mieszkaniu nr 1 przy ul. Zamen-
hofa 9 w Gdyni 

6133/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
16889/06/IV/M z dnia 14.11.2006 r. doty-
czącego ustalenia zasad struktury i wielko-
ści wyłączeń ze sprzedaŜy lokali mieszkal-
nych i budynków mieszkalnych stanowią-
cych mieszkaniowy zasób Gminy 
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6134/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6135/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

6136/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

6137/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
5875/2012/VI/M z dnia 03 kwietnia 2012 
roku dotyczącego skierowania na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego  

6138/12/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
zasad przygotowania i trybu przedkładania 
projektów uchwał i zarządzeń 

6139/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14000 EUR 
na prowadzenie konferencji prasowej 

6140/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sojowej 33 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

6141/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Rdestowej 40 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

6142/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. AnyŜowej 14 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

6143/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. AnyŜowej 16 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

6144/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. śeliwnej przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony na 3 lata 

6145/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
zajętej pod budowę ul. Cechowej 

6146/12/VI/M - wykonania uchwały Rady Miasta 
Gdyni nr XVI/302/12 z dnia 25.01.2012 r. w 
sprawie przekraczających zwykły zarząd 
zasad najmu i dzierŜawy lokali uŜytkowych 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni 

6147/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14000 EUR, 
na usługę druku 2000 sztuk broszury pro-
mocyjnej – „Navigator wycieczkowy” 

6148/12/VI/M - przyjęcia zmiany treści załącznika 
do aneksu nr 1/2012 do umowy z dnia 
01.03.2002 o najem lokalu uŜytkowego w 
budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej 
z Polskimi Liniami Oceanicznymi S.A 

6149/12/VI/M - przyjęcia zmiany treści załącznika 
do aneksu nr 1/2012 do umowy z dnia 
01.03.2002 o najem lokalu uŜytkowego w 
budynku przy ul. 10 Lutego 24, podpisanej 
z Pol-Levant Linie śeglugowe Sp. z o.o. 

6150/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
5361/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 14.02.2012 r. w sprawie uŜyczenia 
pomieszczenia o pow. 18,28 m2 (+ pow. 
wspólna 4,15 m2) usytuowanego w baraku 

przy ul. Świętojańskiej nr 5-7 w Gdyni, sta-
nowiącym własność Gminy Miasta Gdyni 

6151/12/VI/P - zawarcia umowy pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Po-
licji w Gdańsku w sprawie dofinansowania 
kosztów budowy Komisariatu Policji Gdy-
nia Wzgórze Św. Maksymiliana w roku 
2012 

6152/12/VI/P - organizacji spotkania przedstawicieli 
miast biorących udział w 20-tych Igrzy-
skach Miast Bliźniaczych 

6153/12/VI/P - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2012 roku 

6154/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wspieranie reali-
zacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i 
młodzieŜy z terenu Gdyni oraz organizacja 
w Gdyni imprez sportowych w 2012 roku” 

6155/12/VI/U - uregulowania naleŜności wynikającej 
z umowy KB/618/UI/230-W/2007 z dnia 
04.09.2007r 

6156/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów Międzyszkolnego 
Konkursu Matematycznego dla klas VI or-
ganizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w 
Gdyni 

6157/12/VI/O - organizacji oraz zakupu nagród dla 
uczestników Międzyszkolnego Turnieju 
Wiedzy o Gdyni dla uczniów klas III szkół 
podstawowych organizowanego przez Ze-
spół Szkół Nr 14 w Gdyni 

6158/12/VI/O - dofinansowania kosztów związanych 
z wyjazdem 14-osobowego zespołu 
uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 1 w Gdyni i 3 opiekunów na Świa-
towe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu” w 
Iowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

6159/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w 
Karlskronie w Szwecji oraz dofinansowanie 
kosztów rewizyty uczniów z Gdyni w ra-
mach wymiany międzyszkolnej 

6160/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów IV Międzyszkolnego Festiwalu 
Gwiazd Muzyki pop 2012 „You Can Sing!”, 
którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 
11 w Gdyni 

6161/12/VI/O - wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w 
trybie przetargu środka trwałego – autobu-
su IVECO Daily 50 C13, nr rej. GA 5399C, 
rok produkcji 2006 

6162/12/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Eugeniusza Krzysztofa 
Kujawskiego za całokształt pracy twórczej 

6163/12/VI/M - usunięcia awarii zewnętrznej insta-
lacji kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej in-
stalacji wodociągowej przy budynku 
mieszkalnym ul. Folwarczna 11 w Gdyni 

6164/12/VI/M - usunięcia awarii odcinka wodociągu 
przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni 

6165/12/VI/R - ustalenia trybu likwidacji placówek 
opiekuńczo-wychowawczych: Rodzinnego 
Domu Dziecka Nr 1 w Gdyni i Rodzinnego 
Domu Dziecka Nr 3 w Gdyni 
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6166/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 3/2012 do umowy Nr KB/8/MOPS/2011 
z dnia 29.06.2011r. zawartej z Gdyńską 
Spółdzielnią Socjalną „Razem” z siedzibą 
w Gdyni w sprawie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na przygotowywaniu i do-
starczaniu posiłków osobom objętym 
wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gdyni 

6167/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 3/2012 do umowy Nr 
KB/14/MOPS/2011 z dnia 29.07.2011r. 
zawartej z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną 
„Razem” z siedzibą w Gdyni w sprawie re-
alizacji zadania publicznego z zakresu po-
mocy społecznej, polegającego na przygo-
towywaniu i dostarczaniu posiłków osobom 
objętym pomocą przez ośrodek wsparcia 
przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni 

6168/12/VI/R - zwolnienia ze stanowiska Dyrektora 
– wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka 
nr 1 w Gdyni 

6169/12/VI/R - zwolnienia ze stanowiska Dyrektora 
– wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka 
nr 3 w Gdyni 

6170/12/VI/R - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR na materiały statystyczne dot. 
Gdyni 

6171/12/VI/M - wydatkowania środków finansowych 
z budŜetu Miasta na opłatę za wydanie od-
pisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem 

6172/12/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr 
KB/751/PON/14/W/2011 zawartej dnia 22 
grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Fundacją Wsparcia Osób z Zabu-
rzeniami Komunikacji „Między słowami” 

6173/12/VI/P - dokonania zmiany w umowie Nr 
KB/755/PON/18/W/2011 zawartej dnia 23 
grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Pomorską Fundacją Filmową 

6174/12/VI/P - akceptacji Aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/2193/PK/43-w/2011 

6175/12/VI/P - dostawy, montaŜu i uruchomienia w 
systemie syreny alarmowej 

6176/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup druków 
ścisłego zarachowania do wydawania li-
cencji transportowych, zezwoleń i za-
świadczeń wraz z kosztami przesyłki o 
wartości do 14000 EUR 

6177/12/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie powołania Gdyń-
skiej Rady Rowerowej 

6178/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Złotej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

6179/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Lnianej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

6180/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 
116A przeznaczonej do wydzierŜawienia 
na czas oznaczony - 3 lata 

6181/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Świętojańskiej i 
Traugutta przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia na czas oznaczony 3 lata 

6182/12/VI/M - uŜyczenia nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy Alei Jana Pawła II na rzecz Insty-
tutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - 
Oddział Morski w Gdyni 

6183/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1953/11/VI/M 
z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie za-
twierdzenia protokołu uzgodnień dot. usta-
lenia warunków darowizny uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości zajętej pod pas 
drogowy ul. Ignacego Paderewskiego 

6184/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

6185/12/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych 

6186/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4613/11/VI/S 
z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przekaza-
nia środków finansowych na bilety autobu-
sowe (trolejbusowe) do celów słuŜbowych 
dla pracowników Urzędu Miasta 

6187/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup tonerów 
do drukarek Epson Aculaser M2300D w 
2012 roku o wartości do 14.000 EUR 

6188/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zintegrowanie 
systemu alarmowego p.poŜ pomieszczeń 
archiwum z istniejącym systemem alarmo-
wych o wartości do 14.000 EUR 

6189/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do porozu-
mienia nr KB/167/Pk/2/w/2012 zawartego 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a KW Poli-
cji w Gdańsku w sprawie dofinansowania 
kosztów funkcjonowania policji na terenie 
m. Gdyni w roku 2012 

6190/12/VI/P - organizacji Wielkiego Festynu Ro-
dzinnego z okazji Dnia Dziecka 

6191/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na dostawę stalowych ła-
wek oraz kosza na teren zieleni przy Placu 
Konstytucji w Gdyni 

6192/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia okresowego BHP dla pracowników 
zatrudnionych w UM Gdyni na stanowi-
skach administracyjno-biurowych 

6193/12/VI/S - przeprowadzenia okresowych badań 
lekarskich członków OSP w Wiczlinie 

6194/12/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 5.000.000 
EUR na robotę budowlaną „Wykonanie in-
stalacji elektrycznych wewnętrznych i 
przeciwpoŜarowych w Miejskiej Hali Tar-
gowej 

6195/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 5.000.000 na ro-
botę budowlaną „Remont dachu hali łuko-
wej w MHT 

6196/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę polegającą na opracowaniu ana-
lizy dotyczącej wysokości stawki rekom-
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pensaty kosztów poniesionych w wyniku 
świadczenia usług publicznego transportu 
pasaŜerskiego 

6197/12/VI/O - dofinansowania wyjazdu grupy che-
erleaders eSka oraz eLka z MDK w Gdyni 
na Grand Prix Polski cheeleaders organi-
zowanych w Kielcach 

6198/12/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów IV Woje-
wódzkiego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z 
nami” dla uczniów szkół i placówek szkol-
nictwa specjalnego, którego organizatorem 
jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w 
Gdyni 

6199/12/VI/R - przedłoŜenia wniosku o dofinanso-
wanie projektu pn: „Przebudowa i rozbu-
dowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z 
zakupem niezbędnego wyposaŜenia” ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 

6200/12/VI/R - ustalenia wysokości czynszu najmu 
gruntu leśnego stanowiącego działkę nr 
196/1 km 5 L 

6201/12/VI/M - przyjęcia treści umów o dzieło doty-
czących organizacji gali finałowej konkursu 
„Gdyński Biznesplan 2012” 

6202/12/VI/M - wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie nieogra-
niczonego o wartości poniŜej 200.000 EUR 
na opracowanie koncepcji i organizację 
Międzynarodowego Forum Gospodarczego 
Gdynia 2012 w dniu 12 października 2012 
oraz udzielenia zamówienia na organizację 
Międzynarodowego Forum Gospodarczego 
Gdynia 2012 w dniu 12 października 2012 
roku 

6203/12/VI/M - powołania nowego członka jury 
konkursu „Gdyński Biznesplan 2012” 

6204/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni 
w związku z konkursem fotograficznym 
„Gdynia w 30 sekund” 

6205/12/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
6109/12/VI/M w sprawie zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na nagranie podkładu 
lektorskiego do materiału filmowego pro-
mującego miasto 

6206/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wynajem słupów oświe-
tleniowych zlokalizowanych na terenie 
gminy Gdynia w celu zamontowania flag 
okolicznościowych 

6207/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację i koordyna-
cję projektów promocyjno-reklamowych 

6208/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Budowa kanału deszczowego 
w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyng-
tona” 

6209/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 
na wykonanie dodatkowych egzemplarzy 
wielobranŜowego projektu budowlanego 

dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ ul. Unruga od ul. Kwiat-
kowskiego do ul. Puckiej w Gdyni” 

6210/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1/UI/1/W/2012 na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej na budowę 
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. ŁuŜyckiej 

6211/12/VI/U - zmiany treści umowy dotyczącej 
zadania pn: „Rozbudowa skrzyŜowania ulic 
Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy 
Okrzei w Gdyni” 

6212/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/498/UI175/W/2011 o wykonanie roboty 
budowlanej „Budowa i przebudowa kana-
łów deszczowych w Al. Marszałka Piłsud-
skiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z bu-
dową urządzeń podczyszczających 
/zadanie realizowane w ramach projektu 
ochrony wód Zatoki Gdańskiej – budowa i 
modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni – etap I/ oraz budowa 
przepompowni ścieków wraz z kolektorem 
grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze 
Nadmorskim w Gdyni” 

6213/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk plakatów informu-
jących o Metropolitalnych Międzynarodo-
wych Targach Pracy, Edukacji i Przedsię-
biorczości 

6214/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na emisję reklamy o Me-
tropolitalnych Międzynarodowych Targach 
Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości na 
łamach „Dziennika Bałtyckiego” i „Gazety 
Wyborczej” 

6215/12/VI/M - przyjęcia treści umowy z firmą Pro-
mare sp. z o.o. – organizatorem XIII Spo-
tkania Biznesu Morskiego WybrzeŜa 
Gdańskiego „Wspólna Kaczka 2012” w 
dniu 12 października 2012 roku w ramach 
XII Międzynarodowego Forum Gospo-
darczego w Gdyni 

6216/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
powyŜej 14.000 EUR a do 200.000 EUR w 
trybie z wolnej ręki na realizację promocji 
miasta Gdyni przez oraz w trakcie Wolco-
me Festiwal, Pierwszego Międzynarodo-
wego Festiwalu Marketingu Miejsc 

6217/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk oraz ekspozycję 
plakatów wielkoformatowych 

6218/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację ogłoszenia o 
przetargu Miasta Gdyni 

6219/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie 1000 sztuk 
znaczków okolicznościowych promujących 
miasto 

6220/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promocyjnych miasta Gdyni 

6221/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk zaproszeń na im-
prezy towarzyszące 37. Festiwalowi Pol-
skich Filmów Fabularnych 
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6222/12/VI/M - uŜyczenia nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni połoŜo-
nej przy ul. StraŜackiej 

6223/12/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 nieru-
chomości drogowej /ul. Kacze Buki/ 

6224/12/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy odpłatnego korzystania z gruntu 
połoŜonego przy ul. Waszyngtona z Gdy-
nia Waterfront sp. z o.o. 

6225/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego połoŜonej w Gdyni przy Olgierda 28 

6226/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Józefa Wybickiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

6227/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Wielkopolskiej/Akacjowej przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony – 1 rok 

6228/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
przy ul. Jana Kilińskiego przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

6229/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego połoŜonej w Gdyni przy ul. Miegonia 
„10A” 

6230/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego połoŜonej w Gdyni przy ul. Miegonia 
„10B” 

6231/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego połoŜonej w Gdyni przy ul. Miegonia 
„10C” 

6232/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego połoŜonej w Gdyni przy ul. Miegonia 
„10D” 

6233/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego połoŜonej w Gdyni przy ul. Miegonia 
„10E” 

6234/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 20.700 m2 stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Ry-
baków – cześć działki nr 80/3 – przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6235/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 128 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Rybaków – 
cześć działki nr 1062/9 – przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

6236/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 432 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Rybaków – 
cześć działki nr 1062/9 – przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

6237/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 387 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Rybaków – 
cześć działki nr 1062/10 – przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

6238/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 400 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Rybaków – 
cześć działki nr 1062/10 – przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

6239/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 1000 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Ryba-
ków – cześć działki nr 1062/10 – przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6240/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 1035 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Ryba-
ków – cześć działki nr 1062/10 – przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

6241/12/VI/M - udzielenie pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
PEWiK Sp. z o.o. 

6242/12/VI/K - zmieniające budŜet Miasta Gdyni na 
rok 2012 

6243/12/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok 

6244/12/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 

 
2012-04-26: 

 
6245/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na wsparcie zadania: 
Wspieranie międzynarodowych staŜy i 
wymian 

6246/12/VI/O - powołania komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1, 
Zespołu Szkół nr 10 oraz Zespołu Szkół nr 
12 w Gdyni 

 
2012-04-27: 

 
6247/12/VI/R - sprawozdania z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ustawy z dnia 24.04.203r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2011 

6248/12/VI/M - udzielenia zamówienia, w trybie z 
wolnej ręki, na realizację kampanii infor-
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INTERPELACJE: 
 
1.  [192] – 2012-05-23 – radny Marcin Horała – 

w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związa-
nych z funkcjonowaniem Zespołu Miejskich 
Hal Targowych. 

2. [193] – 2012-05-23 – radny Marcin Horała – w 
sprawie moŜliwości utwardzenia płytami 
YOMB ulic na osiedlu Meksyk. 

3. [194] – 2012-05-23 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie utworzenia nowego obsza-
ru specjalnej ochrony Natura 2000 „Klify i Ra-
fy Kamienne Orłowa” – odpowiedź 05.06. 

4. [195] – 2012-05-23 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie inwestycji (budowy ul. Grottgera) – 
postulat Rady Dzielnicy Wzg. Św. Maksymi-
liana – odpowiedź 14.06. 

5. [196] – 2012-05-31 – radna Mirosława Król – 
w sprawie powoływania radnych miasta do 
komisji konkursowych – odpowiedź 12.06. 

6. [197] – 2012-06-05 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie poprawy stanu miejskich toalet. 

7. [198] – 2012-06-05 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie dostępności do Ŝłobków na terenie 
miasta Gdyni – odpowiedź 14.06. 

8. [199] – 2012-06-05 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie wyznaczenia w strategicznych 
punktach miasta specjalnych miejsc postojo-
wych dla rodzica podróŜującego z dzieckiem 
do lat 5. 

9. [200] – 2012-06-05 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie przystosowania Urzędu Miasta do 
potrzeb matek z małymi dziećmi – odpowiedź 
14.06. 

10. [201] – 2012-06-05 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie moŜliwości stworzenia gminnego 
programu skierowanego do matek z małymi 
dziećmi – odpowiedź 12.06. 

11. [202] – 2012-06-06 – radny Marcin Horała – w 
sprawie przejęcia od GSM ulic na Pustkach. 

12. [203] – 2012-06-06 – radny Marcin Horała – w 
sprawie nieprawidłowości w gdyńskim ośrod-
ku hipoterapii. 

13. [203] – 2012-06-06 – radny Marcin Horała – w 
sprawie funkcjonowania Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej. 

14. [203] – 2012-06-06 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie funkcjonowania Gdyńskiej Rady 
PoŜytku Publicznego. 

_________________________________________ 


