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INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Rewizyjna – 11 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia – stanowisko komisji nt.  wyko-
nania budŜetu w roku 2011 
Skarbnik K. Szałucki omówił charakterystyki 5. doku-
mentów będących podstawą sprawozdania z wykonania 
budŜetu w ubiegłym roku: 
Wykonanie budŜetu w roku 2011: 
Na wykonanie składają się dochody własne 
(1.027.967.430 zł.) oraz przychody w postaci pobranego 
kredytu (140 mln. zł.). Częścią składową była nadwyŜka 
operacyjna, czyli tzw. wolne środki  z roku 2010 w 
wysokości 55.355.176 zł., które wykorzystano w roku 
2011.  
Na wykonanie składają się takŜe wydatki, na które z kolei 
składają się  wydatki  bieŜące i majątkowe 
(1.109.822.606 zł.) oraz rozchody (113.500.000 zł.), 
które przeznaczono na spłatę zobowiązań długotermino-
wych.  
Informacja o stanie mienia komunalnego: 
Gmina jest właścicielem wartości majątkowej w wysoko-
ści 4.128.000 zł. W wyniku gospodarowania zasobem 
kwota ta wzrosła w ubiegłym roku o 17 mln. zł. Mienie 
komunalne to przede wszystkim aktywa rzeczowe 
(92,7%). 
Opinia i raport  na temat sprawozdania finansowego: 
Dokument składa się z 4. dokumentów cząstkowych, tj. 
bilansu oraz 3. rachunków łącznych: rachunku zysków i 
strat, zestawienia zmian funduszy, bilansu zamykającego 
jednostek i zakładów budŜetowych.  
Skarbnik poinformował o procedurze stosowanej przez 
badającego – analizowanie księgowości 11. wybranych 
jednostek (w bieŜącym roku z góry wskazano na ko-
nieczność zbadania księgowości MOPS-u, z uwagi na 
błędy jakie wystąpiły  w ub. roku w bilansie sporządzo-
nym przez tą jednostkę).  
Poza drobnymi usterkami, które na bieŜąco zostały usu-
nięte, bilanse wszystkich, badanych jednostek uzyskały 
opinię pozytywną.  
Sprawozdanie z wykonania budŜetu za rok 2011 za-
opiniowano pozytywnie: 
5. gł. „za”; 
0 gł. „przeciw”, 
1 gł. „wstrzymuj ący się” 
Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok 2011 zaopiniowano pozytywnie: 
5 gł. „za” 
0 gł. „przeciw” 

1 gł. „wstrzymuj ący się” 
Informacj ę o stanie mienia komunalnego w roku 2011 
zaopiniowano pozytywnie: 
5 gł. „za” 
0 gł. „przeciw” 
1 gł. „wstrzymuj ący się” 
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 zaopiniowano 
pozytywnie: 
5 gł. „za” 
0 gł. „przeciw” 
1 gł. „wstrzymuj ący się” 
_____________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 25 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 27 
czerwca, 

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

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok 
– opinia pozytywna – 3/0/0, 

2. przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta 
Miasta Gdyni za rok 2011 (tekst sprawozdania 
przekazano na płytach CD) – opinia pozytywna – 
3/0/0, 

3. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 
2011 – opinia pozytywna – 3/0/0, 

4. zmieniający uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwa-
lenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 ) – opinia 
pozytywna – 3/0/0, 

5. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 
2012-2024 ) – opinia pozytywna – 3/0/0, 

6. określenia wysokości środków na działalność statu-
tową rad dzielnic w roku 2013 ) – opinia pozy-
tywna – 3/0/0, 

7. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako partnera do 
projektu pn. Good governance and cooperation – 
response to common challenges in public finance 
(Dobre zarządzanie i współpraca – odpowiedzią 
na wyzwania w sferze finansów publicznych) w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 ) – opinia po-
zytywna – 3/0/0, 

8. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z 
dróg na terenie Gdyni ) – opinia pozytywna – 
3/0/0. 
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Projekty zreferował skarbnik miasta, prof. K.Szałucki. 
Ad. 2 
Omawiano kwestie związane z nazewnictwem ulic w 
nowo powstających dzielnicach Gdyni. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 23 
sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowa-
nych na sesję.  

2. Plany zagospodarowania przestrzennego 
3. Plan działań na rzecz zrównowaŜonej energii 

dla Gdyni do roku 2010.  
4. Pismo p. H. Karczewskiej. 

Ad 1.  
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012: 
Proponowane zmiany omówiła – zgodnie z treścią za-
łącznika – Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, p. Alicja Hel-
bin.  
Nawiązując do  informacji nt. większych zmniejszeń niŜ 
zwiększeń w budŜecie, radny I. Bekisz zaproponował, 
aby uzyskana nadwyŜka środków (ok. 5 mln. zl.) została 
przekazana ZDiZ-owi na remonty dróg gminnych.  
Radny twierdził iŜ nie ma obecnie środków na drobne 
prace typu wycięcie drzew czy urządzenie miejsc posto-
jowych.  
Pani A. Helbin zwróciła uwagę, iŜ nie proponuje się 
wycofania środków przeznaczonych na remonty dróg 
gminnych. Zmniejszenia dotyczą inwestycji, z uwagi na 
przesunięcie w czasie ich realizacji. Obecnie wycofywa-
ne środki będą potrzebne w kolejnym roku, dlatego nale-
Ŝy je zabezpieczyć i nie przeznaczać na inne cele.  
Radny I. Bekisz polemizował przywołując przykład 
promocji sportu, gdzie ma miejsce dofinansowywanie 
(radny zaznaczył przy tym, iŜ nie jest przeciwnikiem 
promocji, szczególnie w zakresie sportu). 
Radny Bekisz poprosił o dostarczenie szczegółowej 
informacji nt. wysokości środków jakie uzyskają po-
szczególne kluby sportowe z puli 2 450 000 zł., przezna-
czonych na promocję sportu.  
Wątpliwości radnego budziła teŜ propozycja przyznania 
StraŜy Miejskiej dodatkowych środków na dodatki spe-
cjalne dla pracowników z tytułu wykonywania zadań 
związanych z promocją „psiej kultury”. Zdaniem radnego 
wykonywanie tych zadań w godzinach pracy straŜników 
nie uzasadnia przyznawania z tego tytułu dodatkowych 
środków.  
Radny Jerzy Miotke poprosił o przygotowywanie bar-
dziej szczegółowych wyjaśnień co do powodów propo-
nowania określonych zmian w budŜecie (tak jak miało to 
miejsce wcześniej, gdy takie szczegółowe informacje 
były radnym przekazywane).  
Radny poprosił takŜe o przygotowanie informacji nt. 
przebiegu prac modernizacyjnych na stadionie lekkoatle-
tycznym przy ul. Bitwy Oliwskiej, rozpisanych na 2 lata 
– 2012 i 2013 rok.  
Do kwestii promocji sportu nawiązał teŜ radny B. Krzy-
Ŝankowski prosząc o poinformowanie o działaniach 
składających się na promocję i globalnych kwotach na 
ten cel przeznaczanych.  

Z kolei odnosząc się do pozycji zmniejszeń w zakresie  
rozwoju komunikacji rowerowej, radny poprosił o wyja-
śnienie, którego z projektów zmniejszenie dotyczy – jakie 
inwestycje nie będą realizowane.  
 Odnosząc się do ostatniej z powyŜszych kwestii p. A. 
Helbin przekazała informacje uzyskane od Naczelnika 
wydziału inwestycji, p. T. Horiszny. Pierwotne kwoty 
zaplanowane w związku z realizacją ścieŜek rowerowych 
wprowadzono do budŜetu na podstawie wniosków o 
dofinansowanie (ze środków unijnych). Po odbyciu się 
przetargów zakładane koszty uległy zmniejszeniu bądź 
teŜ wydatki zostały rozłoŜone w czasie, z uwagi na prze-
sunięcie realizacji części zaplanowanych prac na kolejny 
rok.  
Pani Helbin stwierdziła, iŜ zgodnie z jej wiedzą środki 
unijne kierowane na realizację ścieŜek rowerowych 
zostaną w pełni wykorzystane.  
Odnosząc się z kolei do pytań związanych z promocją 
sportu p. Helbin wyjaśniła, iŜ na promocję składają się 
środki przeznaczane dla klubów sportowych oraz środki 
dla organizatorów imprez sportowych. Zgodnie z uzy-
skaną informacją od dyrektora GOSiR-u, kluby sportowe 
otrzymały na podstawie zawartych umów ponad 7 mln. 
zł. (stan na 3 sierpnia 2012 r.), natomiast na organizację 
imprez przeznaczono 646 800 zł.  (stan na sierpień b.r.).  
Radny P. Stolarczyk zapytał, na czym polega projekt 
„SMART CITIES” dofinansowywany z  budŜetu UE. 
Z uwagi na nieobecność Wiceprezydenta resortowego, 
Przewodniczący komisji A. Bień poprosił o przygotowa-
nie dla r. Stolarczyka stosownej  informacji na sesję RM. 
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie: 6/0/1 
4.2. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w spr Wieloletniej 
Prognozy Finansowej …: 
Opinia pozytywna: 6/0/1 
Projekty występujące pod numerami 4.4., 4.5., 4.6. (dot. 
odpadów komunalnych) omówili Wiceprezydent B. 
Stasiak i radca prawny Edmund Rojek.  
3 projekty nie rozstrzygają o sposobie ani wielkości 
opłat, a jedynie mówią o sposobie gospodarowania odpa-
dami. Podział Miasta na 7 sektorów spowoduje odpo-
wiednie zróŜnicowanie przetargów. Wyniki przetargów 
zdecydują o kosztach ponoszonych przez Miasto  i wyge-
nerują wysokość opłat przypadających na mieszkańców.  
Podjęcie 3. uchwał umoŜliwi wdroŜenie i przeprowadze-
nie procedur składających się na realizację przedsięwzię-
cia.  
Projekt 4.4. dotyczy regulaminu utrzymania czystości, 
którego przepisy są wynikiem sumy wiedzy uzyskanej z 
kilku źródeł (plan gospodarki odpadami dla wojewódz-
twa pomorskiego, doświadczenia firm zajmujących się 
odbiorem odpadów, doświadczenia zarządców nierucho-
mości, informacje słuŜb samorządowych).  
Wiceprezydent szczegółowo omówił strukturę i treść 
projektu.  
Projekt 4.5. mówi o gospodarstwie domowym i ma na 
celu wyegzekwowanie selektywnego gromadzenia odpa-
dów. SłuŜyć ma temu m. in. określenie limitów jeśli 
chodzi o odpady mieszane i pozostawienie dowolności co 
do ilości w zakresie odpadów posortowanych. Projekt 
zawiera teŜ regulacje dotyczące trybu odbioru odpadów. 
Projekt 4.6. dotyczy podziału Miasta na sektory z 
uwzględnieniem zbliŜonej liczby mieszkańców kaŜdego z 
nich.   
Radny I. Bekisz zaproponował nałoŜenie na firmy wywo-
Ŝące (w specyfikacji zamówień publicznych)  obowiązku 
dostarczania pojemników. Radny powołał się na artykuł 
6a ustawy.  
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Radca prawny E. Rojek wyjaśnił, iŜ artykuł przywołany 
przez radnego Bekisza dotyczy nieczystości ciekłych. 
Zgodnie z ustawą (art. 5, ust. 1, pkt 1) obowiązek wypo-
saŜenia nieruchomości w pojemniki będzie ciąŜyć na 
właścicielu.  
Wiceprezydent B. Stasiak oświadczył, iŜ nie jest moŜliwe 
narzucanie firmom obowiązku dostarczania pojemników. 
Taki zapis byłby zakwestionowany.  
Radny J. Miotke wyraził zadowolenie z tytułu zapisów 
dotyczących kryteriów rozliczania mieszkańców jeśli 
chodzi o ilości śmieci.  
Na pytanie radnego A. Denisa o to, kto będzie obciąŜany 
obowiązkiem zapłaty za nadwyŜki śmieci, Wiceprezydent 
odpowiedział, iŜ w przypadku budynków mieszkalnych 
opłaty te będą ciąŜyć na mieszkańcach (w przypadku 
budynków komunalnych płacącym będą administracje).  
Propozycję 2. poprawek zgłosił radny B. KrzyŜankowski: 
-  projekt nr 4.4.: w rozdziale 7. paragrafie 3. wprowadzić 
zapis zwalniający z obowiązku zakładania kagańców 
szczenięciom (niech specjaliści określą, do którego mie-
siąca Ŝycia zwierzęcia); 
- projekt nr 4.5.: w paragrafie 1. uwzględnienie odpadów 
zielonych 
Wiceprezydent poinformował członków komisji, iŜ pla-
nowane jest wniesienie pod obrady RM autopoprawki do 
projektu występującego pod numerem 4.4. 
Projekt uchwały (nr 4.4.) dot. regulaminu utrzymania 
czystości uzyskał opinię pozytywną: 6/0/1    
Projekt uchwały (nr 4.5.)  w spr. szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych …uzyskał opinię pozy-
tywną: 6/1/0 
Projekt uchwały (4.6.) w spr. podziału obszaru gminy 
Gdynia na sektory …uzyskał opinię pozytywną: 6/0/1 
Projekty uchwał dotyczące nieruchomości (od nr-u 
4.17 do 4.29), w głosowaniu an bloc, uzyskały opinię 
jednogłośnie pozytywną: 7 gł. za 
Ad 2. 
Ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego dot. 
Babich Dołów, ObłuŜa, Oksywia; Mola Rybackiego oraz 
Orlicz, Dreszera przedstawili pp. Alicja Kowalska i 
Marek Karzyński.  
Ad 3. 
ZałoŜenia planu działań na rzecz zrównowaŜonej energii 
dla Gdyni do roku 2010 omówił p. Ł. Dąbrowski.  
Ad 4. 
Po zapoznaniu się z treścią pisma p. H. Karczewskiej 
członkowie komisji zdecydują, na którym z najbliŜszych 
posiedzeń spotkają się z autorką pisma (zarchiwizowane-
go w materiałach komisji). 
______________________________________ 
 
Komisja Sportu – 28 sierpnia: 
 
Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w gdyńskiej 
marinie. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu 
kończącego się sezonu letniego w Gdyni. 
Z pokładu łodzi motorowej Ośrodka Szkolenia śeglar-
skiego Marynarki Wojennej dokonano wizytacji gdyń-
skich plaŜ od strony wody (plaŜe w Orłowie, Redłowie, 
Śródmieściu, Babich Dołach). Pani Sylwia Mathea-
Chwalczewska z GOSiRu zapoznała komisję ze statysty-
ką kończącego się sezonu, poinformowała m.in., Ŝe od 10 
lat podczas dyŜurów ratowników na plaŜach nie zdarzyły 
się wypadki śmiertelne, choć dochodziło do sytuacji 
niebezpiecznych. Kariera ratowników jest stabilna, płace 

niezbyt wysokie, ale godziwe. Od tego roku nie moŜna 
juŜ zatrudniać młodszych ratowników, niemniej GOSiR 
nie narzeka na brak chętnych.  
Następnie komisja zaopiniowała następujące projekty 
uchwał w sprawach: 

1. zmian do budŜetu miasta na rok 2012 – opinia 
pozytywna – 4/0/2. Pan Rafał Klajnert z GO-
SiRu wyjaśniał, wedle jakich zasad przyznawa-
ne są pieniądze na promocję poprzez sport.  

R. Ireneusz Bekisz prosił o przedstawienie na ju-
trzejszą sesję szczegółowej informacji o kwocie 
przeznaczonej na promocję, z podziałem na po-
szczególne kluby.  
2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 

opinia pozytywna – 4/0/2. 
Prawdopodobnie nastąpi zmiana stałych terminów posie-
dzeń komisji – na czwartek przed sesją. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 29 sierpnia: 
 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmian w budŜecie miasta na 2012 rok – projekt 
zreferował skarbnik miasta.  

Opinia pozytywna – 3/0/0. 
2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 

opinia pozytywna – 3/0/0. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-07-06: 
 
7134/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 

na publikację prasową promującą Miasto 
7135/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 

na przygotowanie reklamy promującej 
Gdynię w związku z Festiwalem Opene’r 

 
2012-07-10: 

 
7136/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z zadaniem: „budowa kaplicy po-
grzebowej z zapleczem technicznym przy 
ul. Witomińskiej w Gdyni” 

7137/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 18/2012 do umowy nr 
KB/10/MOPS/2009 z dnia 09.04.2009r. 
zawartej z Fundacją „Nasza Rodzina”, z 
siedzibą w Szymankowie w sprawie reali-
zacji zadania z zakresu pomocy społecz-
nej, polegającego na zapewnieniu całodo-
bowej opieki wraz z wychowaniem w for-
mie placówki rodzinnej dzieciom pozba-
wionym opieki rodzin naturalnych 

7138/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 19/2012 do umowy nr 
KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008r. 
zawartej z Fundacją „Pomocna Dłoń”, z 
siedzibą w Kościerzynie w sprawie realiza-
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cji zadania z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na zapewnieniu całodobowej 
opieki wraz z wychowaniem w formie pla-
cówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych 
opieki rodzin naturalnych 

7139/12/VI/R - udzielenia upowaŜnienia do podpi-
sania porozumienia pomiędzy Ministrem 
Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasta 
Gdyni o wsparcie realizacji zadania pu-
blicznego pod nazwą „Wspólnie przeciw 
przemocy – kontynuacja wsparcia systemu 
przeciwdziałania przemocy w Gdyni” 

7140/12/VI/R - zawarcia umowy w sprawie warun-
ków organizacyjno finansowych działalno-
ści Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 

7141/12/VI/R - przyznania nagrody i wyróŜnień w 
jedenastej edycji konkursu o Nagrodę im. 
Profesora Romualda Szczęsnego dla auto-
rów najlepszych prac dyplomowych wyko-
nanych na Politechnice Gdańskiej w za-
kresie nowych technologii 

7142/12/VI/R - wyraŜenia zgody na zlecenie w try-
bie zamówienia publicznego na wykonanie 
badań jakości wód rzeki Kaczej 

7143/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup zestawów do składania bez-
piecznego podpisu elektronicznego 

7144/12/VI/M - wykonania remontu ściany w dwóch 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Świętojańskiej 83 

7145/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
5252/12/VI/M z dnia 07 lutego 2012 r. do-
tyczącego wykonania konstrukcji stalowej 
wzmacniającej strop w miejscu postawie-
nia pieca grzewczego w mieszkaniu gmin-
nym przy ul. Szczecińskiej w Gdyni 

7146/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7147/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7148/12/VI/M - wprowadzenia do stosowania stan-
dardów technicznych dla infrastruktury ro-
werowej w Gdyni 

7149/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Boh. Starówki 
Warszawskiej przeznaczonej do wydzier-
Ŝawienia 

7150/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7151/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Bosmańskiej przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

7152/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 21 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7153/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 25 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7154/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 27 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7155/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 29 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7156/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Głogowej 31 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7157/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 9.300 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ryba-
ków przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7158/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 2500 m2 stanowiącej własność Gmi-
ny Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Ryba-
ków – część działki część działki 80/3 - 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7159/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 500 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Bosmań-
skiej – część działki nr 298 oraz część 
działki 313-przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

7160/12/VI/M - akceptacji treści umowy 
MG/26/MGG/16/D/12 pomiędzy Gminą 
Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate” 
S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolni-
czej (dz.nr 439/140 KM 65) 

7161/12/VI/P - wyraŜenia zgody i przeznaczenia 
środków na organizację warsztatów w ra-
mach projektu unijnego „BOTHNIAN 
GREEN LOGISTIC CORRIDOR”. 

7162/12/VI/O - zakupu sprzętu do ćwiczeń gimna-
stycznych dla VI Liceum Ogólnokształcą-
cego w Gdyni z okazji jubileuszu 40– lecia 
istnienia placówki 

7163/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie montaŜu 
bramy wjazdowej do posesji połoŜonej przy 
ulicy Chylońskiej 160 

7164/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn: „Budowa i przebu-
dowa kanałów deszczowych w Alei Mar-
szałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających (zadanie realizowane w ramach 
Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) 
oraz budowa przepompowni ścieków wraz 
z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni” 

7165/12/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursów 
dla rad dzielnic: „Piękna dzielnica”, „Bez-
pieczna dzielnica” oraz „Gdynia po godzi-
nach 

7166/12/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 200.000 
EUR na opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej budowy lub rozbudowy 
oświetlenia w ramach projektu pn.: „Budo-
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wa oświetlenia wybranych ulic i ciągów 
pieszo-jezdnych na terenie Gdyni” 

7167/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Miłko-
wej i Melisowej w Gdyni 

7168/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie projektów wykonawczych 
iluminacji zewnętrznej Hali Sportowo - Wi-
dowiskowej Gdynia oraz Narodowego Sta-
dionu Rugby Gdyni 

7169/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie inwentaryzacji ornitologicz-
nej gniazd i budek dla ptaków na terenie 
Skweru śeromskiego 

7170/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na przesadzenie sadzonek słoneczników 

7171/12/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę zago-
spodarowania wybranych terenów zieleni 
Miasta Gdyni 

7172/12/VI/R - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na 
wykonanie dwóch zabiegów sterylizacji 
wolnobytujących kotów 

7173/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę polegającą na wykonaniu projek-
tu kompleksowej modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków dla miasta Gdyni 

7174/12/VI/P - opracowania i publikacji artykułu w 
Dzienniku Gazecie Prawnej 

7175/12/VI/U - akceptacji umowy dotyczącej eks-
ploatacji przepompowni ścieków zrealizo-
wanej w ramach zadania: „Budowa i prze-
budowa kanałów deszczowych w Alei Mar-
szałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających (zadanie realizowane w ramach 
Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) 
oraz budowa przepompowni ścieków wraz 
z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy 
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni” 

7176/12/VI/R - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni na opłatę notarialną 

7177/12/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu 
www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Pu-
blicznej oraz kont poczty darmowej: pocz-
ta.gdynia.pl 

7178/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

7179/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do porozu-
mienia nr KB/167/PK/2/w/2012 zawartego 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą 
Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie 
dofinansowania kosztów funkcjonowania 
Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2012 

7180/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego podnosze-
nia kompetencji zawodowych kadry bezpo-
średnio zaangaŜowanej w proces rehabili-
tacji zawodowej i społecznej osób z zabu-
rzeniami lub po kryzysach psychicznych 

7181/12/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania: 
powołanie zespołu monitorującego wybra-
ną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności 
dla osób niepełnosprawnych 

7182/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: Na-
gietkowe wakacje 

7183/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wsparcie realizacji zadania: 
Oksywie wakacyjnych alternatyw 

7184/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu 
niemieszkalnego połoŜonego przy ul. Reja 
16 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaŜy 
w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego 

7185/12/VI/M - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
powyŜej 200.000 EUR na usługę; „Dosta-
wa i wdroŜenie systemu elektronicznej ar-
chiwizacji, zarządzania i udostępniania 
przez Internet zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego miasta Gdyni” 

7186/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy artystycznej pn. Festiwal Traffic De-
sign 

7187/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Wielki Kack festynu z okazji 
Święta Wniebowzięcia NMP 

7188/12/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywi-
dualnej przepisów prawa podatkowego 

7189/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie materiałów promocyjnych 
Miasta Gdyni 

7190/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na nabycie autorskich praw majątkowych 
do fotografii barwnych dokumentujących 
działanie Parku Kibica 

7191/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na opracowanie autorskich 
opisów fotografii oraz pocztówek prezentu-
jących Gdynię Orłowo 

7192/12/VI/M - udzielenia zamówienia na produkcję 
filmu promującego Gdynię 

7193/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w magazynie Forum Pomorskie 

7194/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk ulotki 

7195/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 6990/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerw-
ca 2012 roku dotyczącej kwoty środków 
przeznaczonych na realizację usługi okre-
ślonej w & 1 

7196/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego wsparcia 
osób niepełnosprawnych w podejmowaniu 
i utrzymaniu zatrudnienia w podmiotach 
ekonomii społecznej 
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7197/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotom prowadzą-
cym działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego wsparcia 
opiekunów zaleŜnych osób niepełno-
sprawnych 

7198/12/VI/M - wyraŜenia zgody na najem garaŜu 
gminnego przez osobę fizyczną w drodze 
bezprzetargowej 

7199/12/VI/P - druku materiałów informacyjnych w 
ramach Festiwalu Morskiego w Kotce (Fin-
landia) 

7200/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na realizację prac w zakresie skanowania i 
archiwizacji dokumentacji do celów praw-
nych, przyjmowanej do zasobu geodezyj-
nego 

7201/12/VI/M - zasad najmu i dzierŜawy pomiesz-
czeń uŜytkowych stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni, a nie posiadających 
statusu nieruchomości lokalowej 

7202/12/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy ksiąŜki „To-
masz Ford. Bez powrotu” 

7203/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Barbary Kanold „Rozmowy o zmierzchu” 

7204/12/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy ksiąŜki 
„Świetlik. śycie zawieszone na linie”. 

7205/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiązki ks. 
dr Mirosława Gawrona „Karty z dziejów 
Gdyni Cisowa” 

7206/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiązki 
Marzeny Burczyckiej-Woźniak „ReportaŜu 
stamtąd nie będzie” 

7207/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 
000 EUR, na wykonanie koszulek z nadru-
kiem promocyjnym 

7208/12/VI/M - określenia wykazu oraz warunków 
sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dzierŜawcy nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Rolniczej 14 

7209/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej na zajęcie taneczno-
ruchowe dla seniorów i osób niepełno-
sprawnych Gdyńskiej Fundacji NADAK-
TYWNI w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 w Gdyni 

7210/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
16.11.2010 r. w sprawie powołania Zespo-
łu Interdyscyplinarnego w Gdyni 

7211/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sadowego 

7212/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 140 m2 stanowiącej własności Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Bosmań-
skiej/Algierskiej – część działki 313 – prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

7213/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 750 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków 
– część działki 80/3 – przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

7214/12/VI/M - zatwierdzenia aneksu do umowy 
dzierŜawy (…) oraz wskazania osób upo-
waŜnionych do jego podpisania 

7215/12/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na robotę budow-

laną pn. Budowa małej infrastruktury słu-
Ŝącej ochronie przyrody na obszarze re-
zerwatu Kępa Redłowska w Gdyni na tere-
nie Miasta Gdyni 

7216/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
pokrycie opłaty z tytułu dokonania oceny 
prawidłowości sporządzenia operatów sza-
cunkowych dotyczących DH „Batory” 

7217/12/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia 
Św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skie-
rowania i ponoszenia opłat za pobyt 
mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Po-
mocy Społecznej w Wejherowie 

7218/12/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia 
Św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skie-
rowania i ponoszenia opłat za pobyt 
mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Po-
mocy Społecznej w Wejherowie 

7219/12/VI/P - realizacji projektu „Gdynia – Open 
People” 

7220/12/VI/M - wyraŜenia zgody na przeniesienie 
pozwolenia na budowę – decyzji z dnia 27 
września 2005 roku o zatwierdzeniu pro-
jektu budowlanego i pozwoleniu na roz-
biórkę budynku stacji pomp oraz zbiornika 
Ŝelbetowego, podziemnego na terenie by-
łej Stacji Ujęcia Wody „Orłowo” w Gdyni 
przy ul. Orłowskiej 18 a na działkach nr 
684/6, 682/6, 680/4, 689/1 KM 82 

 
2012-07-12: 

 
7221/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/222/UI/66/W/2012 z dnia 12.04.2012 
r.na wykonanie robót budowlanych na za-
daniu: „Budowa oświetlenia cmentarza 
przy ul. Legionów w Gdyni” 

7222/12/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 
protokołu uzgodnień dotyczącego ustalenia 
wartości wierzytelności z tytułu przekaza-
nia dokumentacji projektowej, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, Przedsię-
biorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. 
o. w Gdyni 

 
2012-07-13: 

 
7223/12/VI/P - określenia wynagrodzenia Prezesa 

Forum Kultury Sp. z o.o. w Gdyni 
7224/12/VI/S - powierzenia wiceprezydentowi Mia-

sta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Mia-
sta Gdyni oraz upowaŜnienia do wydawa-
nia decyzji administracyjnych w imieniu 
Prezydenta Miasta Gdyni. 

7225/12/VI/S - powierzenia wiceprezydentowi Mia-
sta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Mia-
sta Gdyni oraz upowaŜnienia do wydawa-
nia decyzji administracyjnych w imieniu 
Prezydenta Miasta Gdyni. 

7226/12/VI/S - powierzenia wiceprezydentowi Mia-
sta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Mia-
sta Gdyni oraz upowaŜnienia do wydawa-
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nia decyzji administracyjnych w imieniu 
Prezydenta Miasta Gdyni. 

7227/12/VI/S - powierzenia wiceprezydentowi Mia-
sta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Mia-
sta Gdyni oraz upowaŜnienia do wydawa-
nia decyzji administracyjnych w imieniu 
Prezydenta Miasta Gdyni. 

 
2012-07-17: 

 
7228/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 

7028/2012/VI/0 z dnia 26.06.2012 r. w 
sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy w sprawie transportu i opieki pod-
czas dowozu dzieci niepełnosprawnych do 
Gdyńskiej Szkoły Społecznej przy ulicy 
Kapitańskiej 37 w Gdyni 

7229/12/VI/M - wyraŜenia woli objęcia nowych 
udziałów w kapitale zakładowym Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni. 

7230/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie umowy 
o wykonywanie zadań, związanych z 
utrzymaniem grobów i cmentarzy wojen-
nych na terenie miasta Gdyni 

7231/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 
2012 

7232/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K 
Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego Urzędu Miasta 
Gdyni na 2012 rok 

7233/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4899/12/VI/K 
Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 
rok 

7234/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

7235/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 2/2012 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 
dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowa-
rzyszeniem Osób z Wadą Słuchu Cisza z 
siedzibą w Gdyni w sprawie określenia wa-
runków i wysokości dofinansowania kosz-
tów utworzenia i działalności warsztatu te-
rapii zajęciowej 

7236/12/VI/S - uniewaŜnienie przetargu ofertowego 
na najem powierzchni w budynku Urzędu 
Miasta Gdyni na ustawienie bankomatu 

7237/12/VI/M - powołania Komisji ds. wyboru broke-
ra ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta 
Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz 
zatwierdzenia regulaminu konkursu i regu-
laminu pracy komisji konkursowej 

7238/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę polegającą na 
zawarciu umów usługowych związanych ze 
zmianą sposobu zasilania i uiszczeniu 
opłaty ryczałtowej na uruchomienie węzłów 
c.o. i c.w.u. w budynkach Zespołu Szkół Nr 
13 ul. Chwaszczyńska 26 i Przedszkola Nr 
6 ul. Chwaszczyńska 28 w Gdyni 

7239/12/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu miesz-
kalnego przy ul. Folwarcznej 

7240/12/VI/M - opróŜnienia z mebli, śmieci i odpa-
dów gminnego lokalu mieszkalnego przy 
ul. Necla 5A w Gdyni 

7241/12/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu miesz-
kalnego przy ul. Matejki 1 w Gdyni 

7242/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarz-
nieńskiej 6 w Gdyni 

7243/12/VI/M - naprawy stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Święto-
jańskiej 139 blok III w Gdyni 

7244/12/VI/M - wykonania usług sanitarnych w 
budynku mieszkalnym przy ul. Abrahama 
60 w Gdyni 

7245/12/VI/M - zwiększenia zapotrzebowania mocy 
elektrycznej w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni 

7246/12/VI/M - opracowania projektu technicznego 
podziału lokalu mieszkalnego w budynku 
przy ul. Legionów 61 

7247/12/VI/M - wymiany uszkodzonych stropów w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Ko-
łobrzeskiej 7 w Gdyni 

7248/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
8/2012 z dnia 13.06.2012r. Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Nauczy-
cielskiej 5 w Gdyni 

7249/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 3 z 
dnia 28.05.2012r. Wspólnoty Mieszkanio-
wej budynku przy ul. Kopernika 10 w Gdyni 

7250/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Świętojańskiej 49 w Gdyni dotyczącej 
sprzedaŜy alkoholu 

7251/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7252/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

7253/12/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie druku 1500 sztuk 
blankietów umów adopcyjnych w ramach 
kampanii „Pies w wielkim mieście” 

7254/12/VI/S - wyraŜenia zgody na uregulowanie 
opłat związanych z rejestracją i ubezpie-
czeniem samochodu słuŜbowego dla Urzę-
du Miasta w 2012r. 

7255/12/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na przyznanie dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania publiczne-
go z zakresu pomocy społecznej, polega-
jącego na wspieraniu ubogich mieszkań-
ców Gdyni 

7256/12/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu miesz-
kalnego przy ul. Orzeszkowej 5 w Gdyni 

7257/12/VI/M - wymiany okna w pralni (II piętro) w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 

7258/12/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
lokalu mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 
30 w Gdyni 
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7259/12/VI/M - przemalowania i usunięcia graffiti ze 
ścian zewnętrznych znajdujących się po-
między obiektem Łazienki a wejściem na 
molo w Gdyni-Orłowie 

7260/12/VI/M - remontu części dachu gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Arciszew-
skich 23 w Gdyni 

7261/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego 
rozbiórki oraz inwentaryzacji garaŜu poło-
Ŝonego przy ul. Morskiej 27-29 w Gdyni 

7262/12/VI/M - uregulowania naleŜności za „utraco-
ny wpływ z najmu” przez Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia w związku z wykonaniem od-
krywek w obiekcie Dworca Morskiego oraz 
Magazynu Tranzytowego przy ul. Polskiej 
1 w Gdyni 

7263/12/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę dla inwestycji: „re-
mont i docieplenie dachu, rozbiórka nad-
budówki oraz likwidacja świetlików dacho-
wych budynku Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej „Śródmieście” przy ul. Armii Kra-
jowej 44 

7264/12/VI/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie robót 
uzupełniających w ramach zadania „Re-
mont dachu hali łukowej w Miejskiej Hali 
Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w 
Gdyni” 

7265/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup sprzętu komputerowego do za-
rządzania oprogramowaniem monitorują-
cym wykorzystywanie sieci komputerowej 

7266/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.00 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa 
oświetlenia odcinka ulicy śółkiewskiego w 
Gdyni (od ul. Belwederskiej do ogródków 
działkowych)”. 

7267/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania: 
Przebudowa wewnętrznej instalacji cji me-
chanicznej w zakresie branŜy sanitarnej i 
elektrycznej dla sali gimnastycznej w Szko-
le Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ul. 
Krasickiego 28 

7268/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na wykonanie robót budow-
lanych: „Przebudowa wewnętrznej instala-
cji wentylacji mechanicznej w zakresie 
branŜy sanitarnej i elektrycznej dla sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 
18 w Gdyni przy ul. Krasickiego 28” 

7269/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na dokonanie wytyczenia 
komory rozdziału wraz z elementami 
umocnienia wykopu na terenie inwestycji 

7270/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: 
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 
22” 

7271/12/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego poni-
Ŝej 200.000 EUR na opracowanie wielo-
branŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki 
Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutni-
czej w Gdyni” 

7272/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej 112 przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

7273/12/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni Nr 5004/12/VI/M z dnia 12 
stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia 
ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego 
połoŜonego w Gdyni przy ul. Bp. Dominika 
32-38, przeznaczonego do sprzedaŜy w 
drodze przetargu ustnego nieograniczone-
go oraz powołania Komisji Przetargowej 

7274/12/VI/P - wykonania materiału fotograficznego 
do realizacji wystawy pod roboczym tytu-
łem „TWARZE KULTURY/GDYNIA”. 

7275/12/VI/P - przeprowadzenia projektu „Park 
KsiąŜki”. 

7276/12/VI/P - przeprowadzenia kampanii reklamo-
wej promującej koncert Randy Becker & 
High Definition 

7277/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na zamieszczenie reklamy w 
albumie „Biurowce w Polsce” 

7278/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na opracowanie treści, zaprojektowanie i 
uruchomienie serwisu internetowego Me-
tropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów NORDA 

7279/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, 
do kwoty 14.000 EUR, na przedłuŜenie re-
jestracji domeny expopomorskie2010.pl i 
expopomorskie2010.com 

7280/12/VI/U - wszczęcia postępowania u udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych w ramach zadania: „Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej – budowa ścieŜek rowero-
wych w Gdyni” 

7281/12/VI/M - zmiany umowy wsparcia z dnia 
15.07.2010 roku 

7282/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej wykonania robót budowlanych pn: 
„Zintegrowany System Zarządzania Ru-
chem TRISTAR” 

7283/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad pracami projektowymi, re-
alizacją i w okresie gwarancji roboty bu-
dowlanej pn: „Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR” 

7284/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usunięcie krzewów ro-
kitnika pospolitego, kolidującego z budową 
ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Unruga w 
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Gdyni oraz odtworzenie co najmniej 30 % 
zawartych zarośli tego gatunku 

7285/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup folii 
transportowej do plotera do 14.000 EUR 
oraz zatwierdzenia wyboru oferentów 

7286/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i rozpoczęcie postępowa-
nia o zamówienie publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego do 200.000 EUR 
na zakup paliwa samochodowego dla 
UMG w latach 2012 oraz 2013 

7287/12/VI/S - udzielenia zamówienia na zakup 
oprogramowania dla Biura Ogrodnika Mia-
sta 

7288/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup drukarek dla USC 

7289/12/VI/S - zakupu odzieŜy ochronnej i roboczej 
dla pracowników obsługi UMG w roku 2012 

7290/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie czę-
ści pomieszczenia w piwnicy budynku PS 
Nr 19 w Gdyni w celu umieszczenia urzą-
dzeń dostarczających ciepłą wodę do 
Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdyni 

7291/12/VI/R - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
o udzielenie dotacji w wysokości 5.000 zł 
na dofinansowanie przewodnika „Pomniki 
przyrody w Gdyni” 

7292/12/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia 
pomiędzy Państwowym Funduszem Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą 
Miasta Gdyni dotyczącego realizacji pilota-
Ŝowego programu „Aktywny Samorząd” 

7293/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie graficzne 
materiałów promujących miasto z okazji XII 
Międzynarodowego Forum Gospodarczego 
Gdynia 2012 

7294/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej 116 B prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

7295/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wykonanie 
murali na budynkach administrowanych 
przez Administrację Budynków Komunal-
nych Nr 3 w Gdyni 

7296/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Świętojańskiej 139 bl. III w Gdyni 

7297/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie remontu 
schodów wraz z wykonaniem izolacji pio-
nowej ścian fundamentowych w budynku 
uŜytkowanym przez Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym przy ul. Harcerskiej 4 w Gdyni 

 
2012-07-24: 

 
7298/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 

2012 
7299/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K 

Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego Urzędu Miasta 
Gdyni na rok 2012 

7300/12/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Michała Grabana „PrzeobraŜenia cywiliza-
cyjne Gdyni 

7301/12/VI/P - dofinansowania wydania „Zeszytów 
Gdyńskich nr 7" 

7302/12/VI/P - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/71/PD/11-W/2012 z dnia 2 stycznia 
2012 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Pomor-
ską Fundacją Filmową 

7303/12/VI/P - zorganizowania XXVII Bałtyckiego 
Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni 

7304/12/VI/P - zamówienia materiału filmowego na 
stronę www.gdynia.pl. 

7305/12/VI/U - rozpatrzenie uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chwarzno 
– Wiczlino w Gdyni rejon Niemotowa i ul. 
Chwarznieńskiej 

7306/12/VI/U - rozpatrzenie wniosków złoŜonych do 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Ma-
ły Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz 
z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury 
technicznej 

7307/12/VI/U - rozpatrzenie wniosków złoŜonych do 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Ob-
łuŜe w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Boni-
sławskiego 

7308/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14.000 EUR na opraco-
wanie dokumentacji geologiczno-
inŜynierskiej dla zadania pn.: „Zabezpie-
czenie skarpy połoŜonej pomiędzy pose-
sjami przy ul. Dembińskiego 102/I i ul. 
Dembińskiego 75 na działce gminnej o 
numerze ewidencyjnym 757/78” 

7309/12/VI/R - powołania dyrektora Centrum Nauki 
EXPERYMENT w Gdyni 

7310/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na opiekę autorską nad oprogramowa-
niem: rejestr VAT i ekwiwalent dla StraŜy 
Miejskiej 

7311/12/VI/P - skierowania na drogę sądową spraw 
o zwrot poniesionych kosztów interwencji 
kryzysowej przy ul. Kiejstuta 12 

7312/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 6633/12/VI/P 
z dnia 29.05.2012 r. w sprawie akceptacji 
aneksu nr do umowy na sprzedaŜ energii 
elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyj-
nego 

7313/12/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umów na usługę kompleksową obejmującą 
zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla 
budynku Urzędu Miasta Gdyni oraz lokali 
podległych 

7314/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu nie dostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

7315/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7316/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 
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7317/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy 
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 19 w 
Gdyni 

7318/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę garaŜu 
połoŜonego przy ul. Morskiej 27-29 w Gdy-
ni (działka 987/366 KM 53) 

7319/12/VI/M - wymiany stolarki drzwiowej w koryta-
rzach budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Morskiej 91 

7320/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
8/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Denhoffa 4 

7321/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 6706/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
05.06.2012 roku dotyczącego sporządze-
nia świadectw charakterystyki energetycz-
nej budynków mieszkalnych stanowiących 
mienie gminy Gdynia 

7322/12/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości 
gminnej przy ul. Śląskiej 1-7 w Gdyni 

7323/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Halickiej 
10 przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

7324/12/VI/M - określenia wykazu oraz warunków 
sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dzierŜawcy nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Chylońskiej 116 A 

7325/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej 112 przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

7326/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 102 o powierzchni 9,6 m² zlo-
kalizowanego na placu targowym 

7327/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
aktualizacji inwentaryzacji drzew i krzewów 

7328/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie badań fitopatologicznych 
gleby i podłoŜa, przygotowanie ekspertyzy 
i zaleceń 

7329/12/VI/U - akceptacji umowy dotyczącej dzier-
Ŝawy części działki nr 283/115 KM 104 
związanej z realizacją zadania: „Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej-budowa ścieŜek rowerowych 
w Gdyni” 

7330/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zamiennej 
dokumentacji projektowo- kosztowej ście-
Ŝek parkowych Zespołu Parkowego w 
Gdyni Chwarznie 

7331/12/VI/U - uregulowania naleŜności z tytułu 
odszkodowania za przedwczesny wyrąb 
lasu na gruncie leśnym przy ul. Rdestowej 

7332/12/VI/P - rozbudowy oprogramowania kompu-
terowego DART dla potrzeb MCZK 

7333/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie „Remontu i 
docieplenia dachu, rozbiórki nadbudówki 

oraz likwidacji świetlików dachowych bu-
dynku dzierŜawionego przez NZOZ Spe-
cjalistyczną Przychodnię Lekarską „Śród-
mieście” w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 
44” 

7334/12/VI/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni 
w Gdyni do przeprowadzenia postępowań i 
udzielenia zamówień na dostawę energii 
elektrycznej w trybie przetargu nieograni-
czonego oraz na dystrybucję energii elek-
trycznej w trybie z wolnej ręki na rzecz 
Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organiza-
cyjnych Miasta Gdyni 

7335/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 
7191/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 

7336/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na emisję materiałów promujących miasto 
w telewizji TTM 

7337/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na usługę wykonania tablicy 
w Alei Statków PasaŜerskich 

7338/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi dostępu do Internetu DSL 

7339/12/VI/S - wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na dostawę i instalację sprzętu 
komputerowego dla serwerowni miejskiej 
realizowane w ramach projektu „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w Gdy-
ni” 

7340/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

7341/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn. „Rozbudowa 
skrzyŜowania ulic Morskiej i Kalksztajnów 
oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni”. 

7342/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

7343/12/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
harmonogramu otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizo-
wane w 2012 r 

7344/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
ekspozycji reklamy promującej Miasto 
Gdynię 

7345/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 128m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki część działki 1062/9 - prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

7346/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków z budŜetu Miasta na zakup map w 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Gdańsku 

7347/12/VI/M - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej zabudo-
wanej połoŜonej w Gdyni, przy ul. Sojowej 

7348/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 23.000 m2 stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Dickmana - część działki nr 176 - przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

7349/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 
na sprawowanie nadzoru ornitologicznego 
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związanego z usuwaniem krzewów rokitni-
ka kolidującego z budową ścieŜki rowero-
wej wzdłuŜ ul. Unruga w Gdyni 

7350/12/VI/P - organizacji spektakli teatralnych w 
Gdyni – w ramach XVI Międzynarodowego 
Festiwalu Szekspirowskiego 

7351/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. I. Krasickiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 

7352/12/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi jednostki budŜetowej Dom Dziecka w 
Gdyni 

7353/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su innowacji społecznych w postaci dzia-
łalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych oraz przeciwdzia-
łania uzaleŜnieniom i patologiom społecz-
nym polegającego na realizacji działań z 
zakresu profilaktyki uzaleŜnień /w tym pro-
wadzenie klubu dla młodzieŜy/ i organizo-
wania społeczności lokalnej w rejonie Za-
menhofa i Opata Hackiego 

7354/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację promocji 
Gdyni przez fundację „Gdyński Most Na-
dziei” 

7355/12/VI/M - rozwiązania umowy z firmą Arkas-
Projekt sp. z o.o. z Olsztyna wyłonionej w 
ramach przeprowadzonego postępowania 
o zamówienie publiczne na wykonanie 
usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM 
Gdyni w 2012 roku 

7356/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000,00 EUR na wykonanie zadania: 
„Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ klifu 
nadmorskiego na odcinku od Sopotu do 
Gdyni Orłowa” 

7357/12/VI/P - ogłoszenia VII edycji konkursu pod 
nazwą „Jak Ŝyć w przyjaźni” 

7358/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę parterowej 
przybudówki do budynku połoŜonego przy 
ul. Śląskiej 48 w Gdyni /działki nr 
1513/390, 391; km 58/ 

7359/12/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitar-
nej przy ul. Folwarcznej 11 w Gdyni 

7360/12/VI/M - zmiany w umowie nr SK/670/MK/5-
W/2012 zawartej w dniu 23 marca 2012 r. 
na opracowanie dokumentacji przetargo-
wej SIWZ, wsparciu merytorycznym, nad-
zór, kontrola i udział w odbiorach prac w 
zamówieniu na dostawę i wdroŜenie sys-
temu elektronicznej archiwizacji, zarządza-
nia i udostępniania przez internet zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego miasta 
Gdyni” 

7361/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup gabloty 
oraz siedzisk 

7362/12/VI/S - wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na dostawę i instalację sprzętu 
komputerowego dla 52 placówek oświato-
wych w Gdyni realizowaną w ramach pro-

jektu „Rozwój elektronicznych usług pu-
blicznych w Gdyni” 

7363/12/VI/P - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umów na usługę kompleksową obejmującą 
zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla 
potrzeb systemu monitoringu wizyjnego i 
alarmowego miasta 

7364/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie toreb ekolo-
gicznych 

7365/12/VI/O - udzielenia upowaŜnienia Krzyszto-
fowi Jankowskiemu, dyrektorowi ZS Nr 14 
do przeprowadzenia - w imieniu gminy i na 
jej rzecz - przetargu na zakup pomocy dy-
daktycznych i innego sprzętu niezbędnego 
do realizacji programów nauczania z wyko-
rzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych w ramach rządowego 
programu rozwijania kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie stosowania techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych – „Cy-
frowa Szkoła” 

 
2012-07-25: 

 
7366/12/VI/R - zawarcia porozumienia pomiędzy 

Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a 
Gminą Miasta Gdyni o wsparcie realizacji 
zadania publicznego pod nazwą „Wspólnie 
przeciw przemocy – kontynuacja wsparcia 
systemu przeciwdziałania przemocy w 
Gdyni”. 

 
2012-07-27: 

 
7367/12/VI/M - wyraŜenia zgody na zakup siatki 

ogrodzeniowej wraz z oprzyrządowaniem 
 

2012-07-31: 
 
7368/12/VI/P - podpisania umowy dot. promocji 

internetowej transportu miejskiego dla pa-
saŜerów promowych w ramach zadań w 
projekcie unijnym „INTERFACE” 

7369/12/VI/P - wykonania drewnianych ramek do 
fotografii z logo konkursu „Jak Ŝyć w przy-
jaźni?” 

7370/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego z wolnej ręki na 
organizację w Gdyni IV Festiwalu Filmo-
wego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” 

7371/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmie-
ście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Wa-
szyngtona 

7372/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie tere-
nu sportowego MłodzieŜowego Domu Kul-
tury w Gdyni w celu organizacji biegu ma-
ratońskiego 

7373/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej X Liceum Ogólnokształcą-
cego w Gdyni dla Gdyńskiego Stowarzy-
szenia Osób Niesłyszących Ich Rodzin i 
Przyjaciół „EFFETHA” 
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7374/12/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska, 
organem prowadzącym Katolicką Szkołą 
Podstawową na dofinansowanie wyjazdu 
do ParyŜa szczególnie uzdolnionej uczen-
nicy na Międzynarodowe Mistrzostwa w 
Grach Matematycznych i Logicznych 

7375/12/VI/R - zlecenia wykaszania chwastów z 
terenów gminnych w trybie zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR 

7376/12/VI/R - zlecenia zniszczenia namiotników i 
barszczu Sosnowskiego z terenów gmin-
nych w trybie zamówienia publicznego do 
14.000 EUR 

7377/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
3691/2011/VI/P dot. usługi telekomunikacji 
komórkowej dla potrzeb systemu DART w 
MCZK 

7378/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie pie-
częci metalowych na potrzeby UMG 

7379/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4876/12/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
03.01.2012 r. na zakup art. spoŜywczych 
(kawa, herbata, cukier ) 

7380/12/VI/S - zakupu zamocowań, śrub, wkrętów 
gwoździ i art. stolarskich 

7381/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Zgromadzenie wspólników 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

7382/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 

7383/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we wła-
sności nieruchomości niezbędnej pod bu-
dowę sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w obszarze Gdynia - Zachód, a do-
celowo przeznaczonej pod drogę publiczną 
(działka nr 231/11) 

7384/12/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. 35/131) 

7385/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7386/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7387/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7388/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7389/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 

połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7390/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7391/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7392/12/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywi-
dualnej przepisów prawa podatkowego 

7393/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk broszury „Mapa Gdyni z informato-
rem praktycznym” 

7394/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na zakup licencji do 30 fotografii barwnych 

7395/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej, polegającego na 
organizacji zajęć dla dzieci i młodzieŜy za-
groŜonej uzaleŜnieniami 

7396/12/VI/M - wynajęcia pomieszczenia uŜytkowe-
go połoŜonego przy ul. 3 – go Maja 27 – 31 
w Gdyni, stanowiącego własność Gminy 
Miasta Gdyni 

7397/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pokrycie kosztów zwią-
zanych z organizacją Konferencji Prasowej 
Koncernu WNS 

7398/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na usługę aktualizacji i roz-
szerzenia treści Memorandum Gdyni 

7399/12/VI/M - powołania składu Komisji Oceniają-
cej oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicznego 
na realizację zadania: powołanie zespołu 
monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni 
pod kątem dostępności dla osób niepełno-
sprawnych 

7400/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2012 r. 

7401/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

7402/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup regałów 
metalowych 

7403/12/VI/M - wykonania remontu dachu zabytko-
wego budynku mieszkalnego przy ul. Wa-
szyngtona 28-30 (część A, B i C) w Gdyni 

7404/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania: 
„Budowa oświetlenia odcinka ulicy śół-
kiewskiego w Gdyni (od ul. Belwederskiej 
do ogródków działkowych)” 

7405/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr 
KB/182/UI/43/W/2012 z dnia 21.03.2012 r. 
na opracowanie dokumentacji dla przed-
sięwzięcia pn.: „Rozbudowa cmentarza w 
Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komu-
nalnych w Gdyni” 
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7406/12/VI/U - udzielenia zamówienia na opraco-
wanie wytycznych do projektowania prze-
strzeni publicznych w Gdyni, uwzględniają-
cych potrzeby osób o róŜnych ogranicze-
niach w mobilności i percepcji oraz prze-
prowadzenia konsultacji społecznych 

7407/12/VI/U - udzielenia zamówienia na wykonanie 
oceny budynku pod kątem występowania 
gniazd lęgowych w ramach zadania pn.: 
„Wykonanie izolacji akustycznej budynku 
zlokalizowanego przy ul. Stryjskiej 7” 

7408/12/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej 
przetargu pisemnego nieograniczonego na 
oddanie w dzierŜawę na okres 20 lat nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy Bulwarze 
Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w 
Gdyni 

7409/12/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej 
przetargu pisemnego nieograniczonego na 
oddanie w dzierŜawę na okres 15 lat nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Spółdziel-
czej w Gdyni 

7410/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Siemiradzkiego, prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

7411/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 17 m 2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Bosmań-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7412/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 944 m 2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Dickmana 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7413/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni nr 4466/11/VI/S z dnia 
06.12.2011 r. dot. zabezpieczenia środków 
na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych 
oraz dostarczanych mediów do lokalu 
UMG przy ulicy 10 Lutego 24w Gdyni w 
2012 roku 

7414/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artykułów 
elektrycznych dla UMG w 2012 r. 

7415/12/VI/S - zatwierdzenie wyników postępowa-
nia MN.271.62.2012 o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego poniŜej 200.000 EUR na 
zakup paliwa samochodowego dla Urzędu 
Miasta Gdyni oraz akceptację wyboru ofe-
renta 

7416/12/VI/P - zakupu akumulatorów 
7417/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 

2012 
7418/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K 

Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego Urzędu Miasta 
Gdyni na 2012 rok 

7419/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4899/12/VI/K 
Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 
rok 

7420/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-

targu nieograniczonego do 5.000.000 EUR 
na wykonanie zdania: „Budowa podczysz-
czalni wód deszczowych prowadzonych 
kanałem deszczowym DN 1600 przy ul. 
Chwaszczyńskiej w Gdyni i wylotu do Po-
toku Źródło Marii 

7421/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego od 200.000 EUR 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskie-
go nad realizacją i w okresie gwarancji wy-
konania robót budowlanych: „Budowa pod-
czyszczalni wód deszczowych prowadzo-
nych kanałem deszczowym DN 1600 przy 
ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni i wylotu do 
Potoku Źródło Marii" 

7422/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych w ramach zadania: „Rozwój 
komunikacji rowerowej w aglomeracji trój-
miejskiej – budowa ścieŜek rowerowych w 
Gdyni” 

7423/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/397/UI/142/W/2011 na wykonanie ro-
boty budowlanej: „budowa kaplicy pogrze-
bowej ZCK przy ul. Witomińskiej 

7424/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: 
„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i bo-
isk sportowych dla SP Nr 6 w Gdyni przy 
ul. Cechowej 22 

7425/12/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego poniŜej 5.000.000 EUR 
na robotę budowlaną: „Modernizacja węzła 
ciepłowniczego c.o. i c.w.u. w budynku Ze-
społu Szkół Nr 13 przy ul. Chwaszczyń-
skiej 26 oraz budowa dwufunkcyjnego wę-
zła cieplnego w Przedszkolu Nr 6 przy ul. 
Chwaszczyńskiej 28 

7426/12/VI/P - wykonania materiału promującego 
wystawę „Gdyni – Twarze Kultury” oraz re-
alizacji oprawy muzycznej podczas werni-
saŜu ww. wystawy 

7427/12/VI/O - powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone przez podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego 

7428/12/VI/S - ponownego ogłoszenia sprzedaŜy w 
drodze przetargu ofertowe siodła po byłym 
oddziale konnym StraŜy Miejskiej 

7429/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 22 sztuk 
oprawionych godeł państwowych 

7430/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/291/PK/3-w/2012 dotyczącej budowy 
monitoringu wizyjnego w dzielnicy Mały 
Kack 

7431/12/VI/R - zmiany umowy dotyczącej dofinan-
sowania zadania „Ryby dla Zatoki” reali-
zowanego przez Związek Międzygminny 
Zatoki Puckiej 

7432/12/VI/R - zawarcia pomiędzy gminą Gdynia a 
Pawłem Mikulskim i Liną Dauksaite umowy 
najmu nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Kaliskiej 35 A 

7433/12/VI/R - aneksu nr UDA-RPPM.02.02.02-00-
015/10-01 do umowy nr UDA-
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RPPM.02.02.02-00-015/10-00 o dofinan-
sowanie projektu pn: „Rozwój elektronicz-
nych usług publicznych w Gdyni” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013 

7434/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie robo-
ty dodatkowej w ramach zadania: „Rozwój 
komunikacji rowerowej w aglomeracji trój-
miejskiej – budowa ścieŜek rowerowych w 
Gdyni” 

7435/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 Euro na pełnienie nadzoru au-
torskiego nad realizacją posadowienia na 
łoŜyskach konstrukcji estakady rowerowej 
wzdłuŜ Trasy Kwiatkowskiego 

7436/12/VI/P - podpisania umowy na realizację i 
montaŜ tablic informacyjnych dla pasaŜe-
rów promowych w ramach zadań w projek-
cie unijnym „INTERFACE” 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [227] – 29.08.2012 – radny Marcin Horała – w 

sprawie modernizacji ul. Jaskółczej - odpo-
wiedź 05.09. 

2. [228] – 29.08.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie problemów z przeprogramowaniem 
parkomatów 

3. [229] – 29.08.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wystawy Gdynia Twarze Kultury - od-
powiedź 14.09. 

4. [230] – 29.08.2012 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie budowy ul. Grottgera – odpowiedź 
07.09. 

5. [231] – 29.08.2012 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie budowy ul. Focha. 

6. [232] – 29.08.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie drogi dojazdowej dla mieszkań-
ców Gdyni przebiegającej na granicy Gdyni i 
Chwaszczyna – odpowiedź 12.09. 

7. [233] – 29.08.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie ścieŜki rowerowej łączącej Gdynię 
Orłowo z Sopotem. 

8. [234] – 29.08.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie administrowania i dalszego losu 
budynku po zlikwidowanym Domu Dziecka 
przy ul. Demptowskiej 6, 

9. [235] – 03.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie problemów z jednolitym oznakowa-
niem budynków mieszkalnych w Gdyni 

10. [236] – 03.09.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie programu „Kawa czy herbata” 
sponsorowanego przez miasto Gdynię, 

11. [237] – 03.09.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie utwardzenia ulic gminnych w 
technologii YOMB 

12. [239] – 03.09.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie lepszego dostosowania parkingów 

do potrzeb osób niepełnosprawnych - odpo-
wiedź 12.09. 

13. [240] – 04.09.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie nieprawidłowości w funkcjono-
waniu SPP 

14. [241] – 04.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie stanu realizacji rozbudowy i budo-
wy sieci infrastruktury technicznej przewidzia-
nej w uchwalonym w 2009 r. mpzp części 
dzielnic Leszczynki i Grabówek (Orlicz-
Dreszera, Kalksztajnów) – odpowiedź 12.09. 

15. [242] – 04.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie nadania statusu działek drogowych 
(...) 561/35 i 629/34 ul. S.Ramułta  

16. [243] – 04.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie dobudowania odcinka chodnika na 
działce 523/40  przy ul. Widnej 5 

17. [244] – 04.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wymiany barierek oddzielających 
jezdnię od chodnika przy ul. Morskiej 148 

18. [245] – 04.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie naprawy nawierzchni gminnej drogi 
dojazdowej do budynku Wspólnoty Mieszka-
niowej Morska 172, 

19. [246] – 07.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie potrzeby zainstalowania progu 
zwalniającego w ul. Kołłątaja 

20. [247] – 07.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie reaktywowania baru „Promyczek” w 
dzielnicy Grabówek, 

21. [248] – 07.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie procedur terenowo-prawnych zwią-
zanych z przeprowadzonym wykonaniem 
chodnika przy ul. Steyera 

22. [249] – 07.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wycięcia drzewa przy skrzyŜowaniu 
ul. Morskiej i Mireckiego 

23. [250] – 07.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie  wycięcia drzewa przy zakręcie ul. 
Okrzei w pobliŜu sklepu Lidl 

24. [251] – 07.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie prawidłowego oznakowania zjaz-
dów z obwodnicy na węźle Chwarzno 

25. [252] – 07.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 
OkręŜnej 

26. [253] – 07.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie tarasowania ul. Warszawskiej przez 
parkujące samochody 

27. [254] – 07.09.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie udziału gminy w postępowaniu po-
między osobami fizycznymi przed Sądem Re-
jonowym w Gdyni w sprawie o sygn. akt I C 
811/08 dot. terenu tzw. „Pekinu” w dzielnicy 
Grabówek 

_________________________________________ 


