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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 34 

19 października 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 19.10.12, godz. 08.40 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej – 20 
czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 26 
czerwca, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
5.13 – 6/0/0. 
5.14 – 6/0/0 
5.15 – 7/0/0 
5.16 – 7/0/0 
5.17 – 7/0/0 
5.18 – 7/0/0 
5.19 – 7/0/0 
5.20 – 7/0/0 
5.21 – 7/0/0 
5.22 – 7/0/0 
5.23 – 7/0/0 
5.24 – 7/0/0 
5.25 – 6/0/0 
5.26 – 7/0/0 
5.27 – 7/0/0 
5.4. – r. M.Horała prosił o udostępnienie informacji o 3-
mln programie utwardzania ulic płytami jomb. Opinia 
pozytywna – 8/0/0 
5.5. – 8/0/0 
5.1. – 5/0/3 
5.2. – 5/0/3 
5.3. – 5/0/3 
5.9. – 8/0/0 
5.10 – 5/0/1 
Aneks 1 – 4/0/2 
Aneks 2 – 5/0/1 
Aneks nr 3 – projekt w sprawie Miejskich Hal Targo-
wych – wywiązała się dyskusja dotycząca przyszłości 
MHT oraz zawartych między kupcami a miastem umów. 
Opinia pozytywna – 5/0/3. 
Ad. 2 
Spotkanie w sprawie śmieci – po sesji. 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 23 sierpnia: 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
komisji. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
1. druk 4.1 – zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012; 
2. druk 4.2 – zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na 
lata 2012-2024; 
3. druk 4.11 – kontynuacji przez Gminę Miasta Gdyni 
realizacji projektu systemowego „Rodzina bliŜej siebie” 
dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdyni, w latach 2012-2013; 
4. druk 4.12 – przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do 
Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci”; 
5. druk 4.13 – zaskarŜenia rozstrzygnięcia nadzorczego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
stwierdzenia niewaŜności uchwały nr XX/383/2012 Rady 
Miasta Gdyni z 23.05.2012; 
6. druk 4.31 - skargi pana Andrzeja Dobrzyńskiego; 
7. druk 4.32 - zmiany Uchwały nr II/27/10 z 6 grudnia 
2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Gdyni. 
4. Informacje. 
5. Wolne wnioski.  
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji.  
7. Zakończenie posiedzenia.  
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum. Przewodniczący 
zgłosił wniosek o udzielenie głosu, w pkt. 4 Porządku, 
Przewodniczącemu MłodzieŜowej Rady Miasta. Wniosek 
został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.2 
Protokół z posiedzenia  w dniu 21.06.2012r. został przy-
jęty bez uwag. 
Ad.3 
Zastępca Skarbnika Miasta – p. Alicja Helbin – zapozna-
ła członków Komisji  
z projektami następujących uchwał: 
• w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 – druk 4.1 
Planowane przesunięcia w klasyfikacjach budŜetowych 
związane są z uruchomieniem nowych zadań realizowa-
nych ze środków unijnych, ze zmianami harmonogramów 
wydatków ustalanych po rozstrzygnięciach przetargo-
wych, a takŜe ze zmianami wnioskowanymi przez pla-
cówki oświatowe. 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - Wynik 
głosowania -  5/0/2 
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• w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-
2024 – druk 4.2 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie - Wynik 
głosowania -  5/0/2 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej – p. Franciszek Bronk  przedstawił projekt 
uchwały w sprawie kontynuacji przez Gminę Miasta 
Gdyni realizacji projektu systemowego „Rodzina bliŜej 
siebie” dotyczącego wsparcia klientów Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, w latach 2012-
2013, druk – 4.11. 
Projekt ten jest realizowany od roku 2008. Objęte są nim 
osoby wykluczone lub zagroŜone wykluczeniem społecz-
nym. Wprowadzone nowe metody pracy tzw. „asystent 
rodziny” i „doradca osoby niepełnosprawnej” okazały się 
skuteczne. Program ten jest niezwykle waŜny i potrzeb-
ny. Konieczne jest zabezpieczenie środków na jego kon-
tynuację  
Projekt został zaopiniowany pozytywnie – wynik 
głosowania 7/0/0 
Radny – p. Bogdan KrzyŜankowski zaprezentował pro-
jekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/27/10 z 6 
grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni – druk 4.32 
Grupa 5 radnych proponuje zmianę składu Komisji Re-
wizyjnej RMG polegającą na poszerzeniu składu Komisji 
o 1 osobę. 
Projekt uzyskał opinię negatywną – wynik głosowania 
2/4/1 
Radny B. KrzyŜankowski poprosił o uzasadnienie takiej 
opinii, lecz nikt z radnych nie podjął dyskusji. Przewod-
niczący Komisji stwierdził, Ŝe radni nie mają obowiązku 
uzasadniania  swoich opinii. 
Wiceprezydent Miasta – p. Ewa Łowkiel przedstawiła 
projekt uchwał: 
• w sprawie  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do 
Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci” – druk 4.12  
Projekt uzyskał opinię pozytywną - wynik głosowania 
7/0/0 
oraz druk 4.13: 
• w sprawie zaskarŜenia rozstrzygnięcia nadzorczego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 
stwierdzenia niewaŜności uchwały nr XX/383/2012 Rady 
Miasta Gdyni z 23.05.2012, 
Proponuje się zaskarŜyć decyzję RIO dotyczącą  trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamo-
rządowych i niepublicznych placówek oświatowych 
przez Gminę Gdynia. 
Projekt uzyskał opinię pozytywną - wynik głosowania 
7/0/0 
Radna – p. Beata  Szadziul zaprezentowała projekt 
uchwały w sprawie uznania braku zasadności skargi pana 
Andrzeja Dobrzyńskiego na działalność Zarządu Komu-
nikacji Miejskiej w Gdyni –  druk 4.31. 
Projekt uzyskał opinię pozytywną - wynik głosowania 
7/0/0 
Ad.4  
Przewodniczący Komisji oddał głos Przewodniczącemu 
MłodzieŜowej Rady Miasta Gdyni. Pan Tomasz Droź-
dziński przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności MłodzieŜowej Rady Miasta. Wspomniał o 
problemach z frekwencją członków MRM na posiedze-
niach Komisji oraz Sesjach, a takŜe o przygotowywaniu 
zmian do Statutu. Obszerne sprawozdanie Przewodniczą-
cy przedstawi na najbliŜszej Sesji Rady Miasta Gdyni w 
dniu 29 sierpnia br. 

Ad. 5 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby po kolejnej 
Sesji RMG zorganizować posiedzenie wyjazdowe - do 
kolejnych biur rad dzielnic oraz odwiedzić Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej. Propozycja została przyjęta. 
Ad. 6 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji – środa, 26 wrze-
śnia, godz. 10.45 – przed Sesją RMG. 
Ad.7 
Przewodniczący zakończył obrady Komisji. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 27 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia - zaopiniowanie projektów uchwał 
kierowanych na sesję RMG. 
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 
4.1. – w spr. zmiany Uchwały RM w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012: 
Prezentujący projekt Skarbnik Miasta Gdyni K. Szałucki 
wyjaśnił, jakie przyczyny spowodowały zmniejszenia i 
zwiększenia w budŜecie (przedstawione pozycje i kwoty 
zgodne z danymi zawartymi w materiale stanowiącym 
załącznik).  
Po raz kolejny Skarbnik i goszcząca na posiedzeniu 
Wiceprezydent E. Łowkiel wypowiadali się na temat 
skutków dla samorządów, jakie niosą ze sobą wadliwe 
rozwiązania systemowe w zakresie dotowania niepu-
blicznych placówek edukacyjnych.  
Projekt uzyskał jednogłośną opinię pozytywną: 3 gł. za 
4.2. – w spr. zmiany Uchwały RMG  w spr. Wieloletniej 
Prognozy Finansowej …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
PoniŜsze projekty omówiła Wiceprezydent E. Łowkiel: 
4.12- w spr. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Sieci 
Miast Europejskich …: 
Wiceprezydent zapowiedziała wniesienie na sesji 2. 
autopoprawek. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.13- w spr. zaskarŜenia rozstrzygnięcia nadzorczego 
RIO …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.14- w spr. nadania imienia Gimnazjum Nr 16 w Gdyni 
…: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.15 – w spr. ustalenia trybu udzielenia i rozliczania 
dotacji …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.16 – w spr. przyjęcia Regulaminu przyznawania i prze-
kazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów, wychowanków i słuchaczy …: 
W związku z uwagą radnego A. Bienia Wiceprezydent 
zobowiązała się do sprawdzenia, czy określenie „powyŜej 
100. zł.” nie powinno być doprecyzowane.  
Wiceprezydent E. Łowkiel zobowiązała się, w związku z 
sugestią radnej J. Chacuk, do sprawdzenia, czy w pod-
stawie prawnej projektu nie powinien być przywołany 
przepis ustawy o pomocy społecznej, definiujący pojęcie 
„trudnej sytuacji materialnej” (kryteria kwotowe).  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
______________________________________________ 
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Komisja Gospodarki Komunalnej – 27 
sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 29.08. 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

4.1 zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 
– opinia pozytywna – 4/0/3, 

4.2 zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdy-
nia na lata 2012-2024 – opinia pozytywna – 
4/0/3, 

4.3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gdyni, – opinia pozytywna – 
7/0/0 z autopoprawką 

4.4 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy, i zagospodaro-
wania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, – opi-
nia pozytywna – 7/0/0 

4.5 podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w 
celu zorganizowania odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
wyznaczenia punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, – opinia pozytywna – 
6/0/0 

4.6 zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe osób środkami miejskiej 
komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat 
za usługi przewozowe osób środkami miejskiej 
komunikacji zbiorowej – opinia pozytywna – 
6/0/0 

4.7 upowaŜnienia Prezydenta Miasta Gdyni do 
zmiany treści porozumienia międzygminnego 
zawartego w dniu 12 lipca 2005 roku pomiędzy 
Prezydentem Miasta Gdańska a Prezydentem 
miasta Gdyni – opinia pozytywna – 6/0/0 

4.8 zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Ko-
munikacyjnego Zatoki Gdańskiej, – opinia po-
zytywna – 6/0/0 

4.9 zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie części niezabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonych przy ul. Marynarskiej, – opinia po-
zytywna – 6/0/0 

4.10 wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Mi-
kołaja Kopernika na rzecz jej uŜytkownika wie-
czystego – opinia pozytywna – 6/0/0 

4.11 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Chwaszczyńskiej – opinia po-
zytywna – 6/0/0, 

4.12 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Szymona Krofeya – opinia po-
zytywna – 6/0/0, 

4.13 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Kadmowej 7 – opinia 
pozytywna – 6/0/0, 

4.14 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni własności nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Makuszyńskiego – opinia pozy-
tywna – 6/0/0, 

4.15 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Pustej – opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.16 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Platynowej 8A – opinia 
pozytywna – 6/0/0, 

4.17 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Legionów 23A– opinia 
pozytywna – 6/0/0, 

4.18 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni własności nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Gryfa Pomorskiego i Waleriana 
Szefki – opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.19 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chwarznieńskiej – opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.20 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gdyni poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Piotrkowskiej 9 – opi-
nia pozytywna – 6/0/0, 

4.21 przekazania w drodze darowizny przez Gminę 
Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa nieru-
chomości połoŜonych w pasie drogowym ulicy 
Morskiej – opinia pozytywna – 6/0/0, 

4.22 skargi pana Andrzeja Dobrzyńskiego – opinia 
pozytywna z autopoprawką – 6/0/0, 

4.23 dwa projekty w trybie nadzwyczajnym - w 
sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gmin-
nych  (ul. Słoneczna i ŁuŜycka) – opinia pozy-
tywna – 7/0/0 

Ad. 2 
Następne posiedzenie – przed sesją wrześniową. 
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 28 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG: 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i zakończenie 
obrad. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych oraz 
stwierdzeniem kworum przewodniczący komisji dr Mar-
cin Wołek. 
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gdyń-
skiego Centrum Innowacji omówił z-ca dyrektora GCI 
Maciej Warszakowski. Po wysłuchaniu informacji takŜe 
na temat zadań, które jednostka przyjęła do realizacji, 
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w 
głosowaniu: 5/0/1.  
Pan Wicedyrektor przedstawił równieŜ syntetyczną in-
formację na temat rozbudowy Pomorskiego Parku Na-
ukowo – Technologicznego.   
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Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, omówił projekty 
uchwał w sprawach zmiany Uchwały Rady Miasta w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 
oraz w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na 
lata 2012-2024, które po krótkiej dyskusji zostały kolejno 
pozytywnie zaopiniowane w głosowaniach z wynikiem: 
6/0/0. Pozytywnie zaopiniowano takŜe projekt dot. zacią-
gnięcia poŜyczki na realizację projektu miejskiego pn. 
„Utworzenia Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca 
Morskiego w Gdyni” w ramach inicjatywy JESSICA 
(wynik głosowania: 6/0/0).  
Zmiany uchwał w sprawach dot. komunikacji miejskiej 
przedstawił prof. Olgierd Wyszomirski, Dyrektor ZKM w 
Gdyni:  zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji 
zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środ-
kami miejskiej komunikacji zbiorowej – opinia pozytyw-
na w głosowaniu: 6/0/0, a następnie upowaŜnienia Prezy-
denta Miasta Gdyni do zmiany treści porozumienia mię-
dzygminnego zawartego w dniu 12 lipca 2005 roku po-
między Prezydentem Miasta Gdańska a Prezydentem 
miasta Gdyni - opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0.  
Wiceprezydent dr inŜ. arch. Marek Stępa wyjaśnił zmia-
ny wprowadzane do Statutu Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, które zawarte w 
projekcie uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie w 
głosowaniu: 6/0/0.  
Naczelnik Wydziału Środowiska Bartosz Frankowski 
przedstawił załoŜenia projektu uchwały w sprawie po-
działu obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorgani-
zowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, który w głosowaniu: 
5/0/1 uzyskał pozytywną opinię komisji. Następnie 
przedstawił zmiany w  regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gdyni. Radny Paweł Stolar-
czyk podniósł sprawę blokowanych dojazdów do altan 
śmietnikowych przez pojazdy prywatne. Odpowiadając 
radnemu na wątpliwości, p. Frankowski wyjaśnił, Ŝe 
regulacje dot. ustawiania pojazdów i dojazdów do nieru-
chomości regulują przepisy o ruchu drogowym. Projekt 
uchwały zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0. 
TakŜe kolejny projekt uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, uzyskał opinię pozytywna w głosowaniu: 
6/0/0. 
Projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieniem 
komunalnym uzyskały opinie pozytywną w kolejnych 
głosowaniach z jednakowym wynikiem (5/0/0): 
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyraŜe-
nia zgody na zbycie części niezabudowanych nierucho-
mości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonych przy ul. Marynarskiej, 
• w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargową 
sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Mikołaja Kopernika na rzecz jej uŜytkownika wieczyste-
go, 
• w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Chwaszczyńskiej, 

• w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Szymona Krofeya, 
• w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieru-
chomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Kadmowej 7, 
• w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Makuszyńskiego, 
• w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Pustej, 
• w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Platynowej 8A, 
• w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Legionów 23A, 
• w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Gryfa Pomorskiego i Waleriana Szefki, 
• w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chwarznieńskiej, 
• w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Piotrkowskiej 9, 
• w sprawie przekazania w drodze darowizny 
przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu Państwa 
nieruchomości połoŜonych w pasie drogowym ulicy 
Morskiej. 
Ad 3. Przyjęto jednogłośnie bez uwag protokoły z posie-
dzeń; 12, 19, 21, 27 czerwca 2012 r. 
Ad 4. Kolejne posiedzenia odbędą się: 11 września (wi-
zyta w ZPG) i 26 września 2012 r. (godz. 10.00). 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 29 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą sesję, 
4. Wolne wnioski. 
Ad. 1 i 2 
Porządek i protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmian w budŜecie miasta na 2012 r. – przed-
stawił skarbnik Miasta – opinia pozytywna – 
5/0/0, 

2. zmian w WPF – przedstawił skarbnik miasta – 
jest to konsekwencja zmian w budŜecie – opi-
nia pozytywna – 5/0/0, 

3. zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej (pro-
jekt Jessica) dla Muzeum Emigracji – opinia 
pozytywna – 5/0/0, 

4. nadania nazwy ulicy (Promenada Ireny Kwiat-
kowskiej) – przedstawił przewodniczący Komi-
sji Statutowej Andrzej Kieszek. Opinia pozy-
tywna – 5/0/0. 

Ad. 4 
Następne posiedzenie – przed sesją wrześniową. 
______________________________________________ 
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Komisja Budżetowa – 29 sierpnia: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą sesję, 
4. Wolne wnioski. 
Ad. 1 i 2 
Porządek i protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

5. zmian w budŜecie miasta na 2012 r. – przed-
stawił skarbnik Miasta – opinia pozytywna – 
5/0/0, 

6. zmian w WPF – przedstawił skarbnik miasta – 
jest to konsekwencja zmian w budŜecie – opi-
nia pozytywna – 5/0/0, 

7. zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej (pro-
jekt Jessica) dla Muzeum Emigracji – opinia 
pozytywna – 5/0/0, 

8. nadania nazwy ulicy (Promenada Ireny Kwiat-
kowskiej) – przedstawił przewodniczący Komi-
sji Statutowej Andrzej Kieszek. Opinia pozy-
tywna – 5/0/0. 

Ad. 4 
Następne posiedzenie – przed sesją wrześniową. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 20 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyszłość hokeja w Gdyni, 
2. Opinie do projektów uchwał na sesję, 

Gośćmi komisji byli reprezentanci HUKS Niedźwiadki 
Gdynia, którzy przybliŜyli członkom komisji problemy 
dziecięcego hokeja na lodzie. 
W tej chwili prowadzone są zajęcia z hokeja dziecięcego, 
uczestniczą w nich i chłopcy, i dziewczęta. Zajęcia od-
bywają się przez cały rok, nie tylko zimą. Hokej jest 
wbrew pozorom sportem bezpiecznym, od 2008 r. nie 
zanotowano Ŝadnej powaŜnej kontuzji. Miasto wspiera 
klub; HUKS zwrócił się z prośbą o zgodę na uŜywanie 
logo Gdyni. W zajęciach udział bierze ok. 30 dzieci, na 
małym lodowisku niewiele więcej da się zrobić. na peł-
nowymiarowym mogłoby jeździć nawet 300 dzieci. 
Następnie przedstawiciele klubu przedstawili propozycję 
rozbudowy lodowiska w Gdyni. Koszt – ok. 12 mln zł 
(szacunki bardzo wstępne). Przy niewielkim wsparciu ze 
strony miasta obiekt powinien odnotować nadwyŜkę 
wpływów. 
W Trójmieście działa kilkanaście druŜyn amatorskich. 
Wszystkie one zapewne będą zainteresowane gdyńskim 
lodowiskiem, tym bardziej Ŝe najprawdopodobniej koń-
czy się moŜliwość korzystania z lodowiska w Olivii. 
KaŜda inwestycja miejska nie do końca musi się bilanso-
wać. Ludzie, mieszkańcy Gdyni, uprawiają sport, ale 
brakuje im obiektów.  
Postanowiono równieŜ sprawdzić, z jakimi kosztami 
wiązałoby się powiększenie istniejącego juŜ namiotu 
nakrywającego lodowisko. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

1) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. 
– opinia pozytywna – 4/0/1 

2) zmian w WPF – opinia pozytywna – 4/0/1. 
Następne posiedzenie – czwartek przed sesją, godz. 
16.00. Zmiana stałego terminu z uwagi na prośby człon-
ków komisji. 
______________________________________________ 

 
Komisja Rewizyjna – 25 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Sprawa roszczenia firmy DAMAR w stosunku 
do Miasta. 

2. Gdyńska Hala Targowa.  
3. Projekt uchwały w spr. zlecenia Komisji Rewi-

zyjnej przeprowadzenia kontroli w spr. prawi-
dłowości działań organów wykonawczych Mia-
sta Gdyni w zakresie zawierania i realizacji 
umów dot. dzierŜawy oraz administrowania ha-
lami targowymi w Gdyni.  

4. Ustalenia dot. kolejnego posiedzenia.  
Ad 1. 
O ustaleniach wydziału inwestycji poinformował człon-
ków komisji Wiceprezydent M. Stępa. PB DAMAR  było 
podwykonawcą PD GDYNIA. Po otrzymaniu faktury 
Miasto zapłaciło DAMAROWI część kwoty (92 %), 
zgodnie z otrzymaną fakturą. Roszczenie odnosi się do 8 
%, które winno wypłacić podwykonawcy PD GDYNIA. 
Na skutek sporu wymienionych firm przedsiębiorstwo 
DAMAR usiłuje bezzasadnie uzyskać pozostałą część 
kwoty od Miasta. Miasto wywiązało się ze swojego 
zobowiązania w roku 2011 i w przedmiotowym sporze 
nie jest stroną.  
Uczestnicząca w posiedzeniu naczelnik wydziału inwe-
stycji T. Horiszna poinformowała, iŜ Miasto stosuje 
zasadę płacenia bezpośrednio podwykonawcom, z pomi-
nięciem pośrednictwa generalnych wykonawców. Tym 
samym Miasto nie było dotąd adresatem roszczeń ze 
strony podwykonawców. Przedmiotowa sytuacja jest w 
tym zakresie precedensem.  
Radny Tadeusz Szemiot zwrócił się do Przewodniczące-
go komisji z prośbą o przekazywanie członkom komisji 
kompletu dokumentów przed posiedzeniem, na którym 
ma być rozpatrywana dana sprawa, a nie w trakcie posie-
dzenia.  
Przewodniczący St. Boski wyjaśnił, iŜ po zapoznaniu się 
z tematem uznał, Ŝe przedmiotowe pismo (stanowi za-
łącznik) nie musi być przekazywane członkom komisji, 
poniewaŜ Miasto nie jest w sprawie, której dokumenty 
dotyczą, stroną.  
Ad 2.  
W omówieniu kwestii związanych z przedmiotowym 
punktem wzięli udział: radca prawny K. Czupreta, Dy-
rektor UM J. Zając, Wiceprezydent B. Stasiak, Naczelnik 
wydziału polityki gospodarczej T. Banel i Naczelnik 
wydziału dochodów St. Zachert.  
W posiedzeniu uczestniczył radny nie będący członkiem 
Komisji Rewizyjnej,  p.  M. Horała. 
Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o przejęciu 
przez Miasto w zarząd nieruchomości na terenie hali, 
stanowiących własność gminy, co jest konsekwencją 
przyjętej w czerwcu uchwały RM. Niemal wszyscy do-
tychczasowi dzierŜawcy otrzymali propozycje nowych 
umów. Zawarte są w nich elementy zgodne z postano-
wieniami uchwały, tj. swoboda określania przedmiotu 
dzierŜawy, czas trwania umów (8 lat), które następnie 
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przejdą w umowy na czas nieokreślony. Obecnie Miasto 
czeka na informacje, które pozwolą na przypisanie kosz-
tów eksploatacyjnych poszczególnym najemcom.  
Radny M. Horała zapytał, czy członkowie komisji otrzy-
mali dokumenty pozwalające na dogłębne poznanie 
przedmiotowego tematu, w tym protokół pokontrolny 
NIK z 2008 roku.  
Przewodniczący St. Borski zwrócił uwagę, iŜ członkowie 
komisji goszczą na posiedzeniu osoby kompetentne, 
dysponujące wystarczającą wiedzą. Temat hali będzie w 
przyszłości przedmiotem kolejnych posiedzeń komisji.  
Radny T. Szemiot podkreślił, i Ŝ jego zdaniem członkowie 
komisji  powinni otrzymywać dokumenty związane z 
zaplanowanym tematem przed posiedzeniem. Dotyczy to 
teŜ planowanego składu gości komisji i szczegółowego 
zakresu obrad.  
Reasumując radny stwierdził: - Nie dysponuję dokumen-
tami, więc proszę o powtórzenie spotkania i dostarczenie 
przed nim harmonogramu pracy nad przedmiotowym 
zagadnieniem.  
Przewodniczący St. Borski poprosił o sformułowanie 
stosownych wniosków do protokołu. Porządek obrad 
został dostarczony członkom komisji z tygodniowym 
wyprzedzeniem, wobec czego radni mieli moŜliwość 
zaŜądania interesujących ich dokumentów.  
Radny M. Horała poprosił o dostarczenie umowy nr 
23/94 zawartą między Miastem a MHT, protokołu NIK, 
umowy z 2006 r. zawartej z firmą ARGEO oraz aneksu 
do  umowy i wyceny wykonanej według tej umowy.  
Ponadto radny zadał  pytania (wyszczególnione niŜej i 
zaznaczone pogrubioną kursywą), na które odpowiadali 
zaproszeni goście: 

1. Jakie są obecne zobowiązania spółki MHT wo-
bec Miasta? 

     St. Zachert- ok. 1 mln. zł., z czego połowę stanowią 
zaległości, a drugą połowę odsetki.     Prawie wszystkie 
wierzytelności objęte są nakazami zapłaty.  

2. Czy któreś  z zobowiązań uległo przedawnie-
niu? 

St. Zachert- wg mojej wiedzy nie. Miasto kierowało 
sprawy do sądu, potem do komorników. Działania te 
prowadzono z róŜną skutecznością.  
3. Jakie to są rodzaje zaległości? 
St. Zachert- zaległości spółki wobec Miasta z tytułu 
dzierŜawy i zaległości kupców wobec Miasta z tytu-
łu umów. Te ostatnie nie są duŜe (ok. 250 tys. zł.) i 
dotyczą ponad 100. osób. W toku działań komorni-
czych wobec spółki Miasto odzyskało ok. 100 tys. 
zł.  
4. Co trzeba zrobić, by sytuację uzdrowić w sytu-

acji, gdy strona umowy trwale nie wywiązuje 
się z zobowiązań? 

St. Zachert- spółka kilkakrotnie występowała do 
Miasta o odroczenie postępowania i uzyskawszy 
zgodę nie realizowała zobowiązań. Egzekucja ko-
mornicza kończyła się jej wstrzymywaniem przez 
Miasto. Zajęcie przez komornika wierzytelności 
spowodowałoby, Ŝe hala nie miałaby środków na 
bieŜące funkcjonowanie. 
K. Czupreta- spółce kaŜdorazowo przysługuje rosz-
czenie o zwrot nakładów remontowych. Umowy 
zawierano w okresie, gdy kupcy domagali się pełnej 
samorządności. Spółka wzięła w dzierŜawę zrujno-
wane podziemie. Po przeprowadzeniu remontu pod-
ziemie poddzierŜawiono. Nie moŜna zrywać umowy 
tylko dlatego, Ŝe występują trudności płatnicze. Ta-
ką argumentację uznał za zasadną NIK zobowiązu-

jąc jedynie Miasto do energiczniejszego windyko-
wania naleŜności. Co pół roku NIK ponawiał pyta-
nie dot. skuteczności czynności windykacyjnych i 
kaŜdorazowo przyjmował wyjaśnienia Miasta do 
akceptującej wiadomości.  
5. Sprawa umowy z firmą ARGEO o dokonanie wy-
ceny nakładów – jeśli strona nie wywiązuje się z 
umowy, trzeba pomyśleć o jej rozwiązaniu. Wykona-
nie umowy zawieszono w 2007 r. z powodu nieprze-
kazania ARGEO dokumentów.  
T. Banel- na wycenę składać się miała inwentaryza-
cja i propozycja nt. funkcjonowania MHT w przy-
szłości. Niestety, nie moŜna było przeprowadzić 
niektórych wydzieleń geodezyjnych z powodu 
sprzeciwu konserwatora zabytków.  
W odniesieniu do powyŜszego r. Horała stwierdził, 
iŜ taka odpowiedź nie została udzielona NIK. 
6. Czy podjęto inną próbę wyszacowania nakładów? 
T. Banel- spółka przedstawiła kalkulację, ale nie-
zbędna tu jest wycena rzeczoznawcy. Jest to kwota 
na poziomie 7 do 8 mln. zł.  
7. Wszelkie roszczenia spółki o zwrot nakładów wy-
gasają z końcem 2012 r. Czy spółka ma wobec Mia-
sta jeszcze inne roszczenia? 
K. Czupreta- innych roszczeń spółka nie zgłosiła, 
natomiast wniosła do Miasta o wyegzekwowanie od 
dzierŜawców naleŜności, jakie winny być zrealizo-
wane na jej rzecz. Spółka nie jest w stanie tych kwot 
wyegzekwować. Na razie Miasto nie podjęło takich 
czynności.  
T. Banel- Miasto samo podkreśla konieczność kom-
pensaty z tytułu poniesienia nakładów na remonty, 
ale nie będzie to moŜliwe, dopóki nie zostanie do-
starczone zestawienie kosztów eksploatacyjnych. 
8. Miastu nie opłaca się rozwiązanie umowy, póki 
naleŜności spółki nie dojdą do wysokości nakładów. 
K. Czupreta- nie moŜna zrywać umowy po 15 la-
tach. Remont hali nie był realizowany z pieniędzy 
Miasta. Miasto nie notuje strat na tym obiekcie. 
Kupcy wykładali pieniądze na remont miejskich 
obiektów i z tego tytułu naleŜy im się szacunek.  
9. Miasto zamierza rozliczyć się ze spółką po zakoń-
czeniu czasu trwania umowy. Jak? 
K. Czupreta- kapitał akcyjny wynosi 500 tys. zł. 100 
akcji to 5 tys. zł. kaŜda. Księgę akcyjną prowadzi 
Zarząd spółki.  
W związku z uzupełniającym pytaniem r. Horały 
dot. wyników działalności komornika Wiceprezy-
dent B. Stasiak poinformował, iŜ komornik zabez-
pieczył wierzytelności wobec MHT. Zaniechano 
windykacji w odniesieniu do licznych dzierŜawców, 
poniewaŜ uznano, Ŝe efekty takich działań byłyby 
szkodliwe, natomiast prowadzona jest windykacja w 
stosunku do podnajemców prowadzących działal-
ność w części podziemnej hali.  
10. Jak rozkładają się wierzytelności spółki? 
T. Banel- nie mamy wiedzy nt. relacji poddzierŜaw-
cy – administrator, bo nie jesteśmy stroną umowy. 
Wg oświadczenia spółki zadłuŜenie kupców wynosi 
500 tys. zł.  
B. Stasiak- Miasto określiło wierzytelności na pod-
stawie wyroków. Twardo optujemy za odzyskiwa-
niem wierzytelności w procedurze sądowej, bo to 
ona uwiarygadnia tego rodzaju działania. Czynsz 
dzierŜawy płacony był bezpośrednio Miastu, nato-
miast koszty eksploatacji rozliczane były przez ad-
ministratora.  



7 
 

11. Dlaczego spółka MHT ma tak uprzywilejowaną 
pozycję w negocjacjach z Miastem? Spółka ta, de 
facto, otrzymała prawo veta.  
B. Stasiak- od 2. stycznia Miasto realizuje program 
administrowania zespołem MHT. DąŜymy do upo-
rządkowania sytuacji.  
K. Czupreta- obecna sytuacja nie jest kalką sytuacji 
z 1992 r. Nie nastąpiła konsolidacja środowisk ku-
pieckich, która skutkowałaby gotowością do inwe-
stowania w halę, dlatego tę funkcję musi zacząć peł-
nić Miasto.  
M. Horała- mówienie o dezintegracji środowisk 
sprawia wraŜenie tworzenia ideologii post factum.  
Radny T. Szemiot poprosił o dostarczenie odpowie-
dzi Prezydenta Miasta na wystąpienie NIK. 
Przewodniczący komisji St. Borski poprosił radnego 
T. Szemiota i pozostałych członków komisji o prze-
kazywanie pytań drogą elektroniczną – biuru rady 
bądź przewodniczącemu komisji.  
Ad 3.  
Jeden z autorów projektu, radny T. Szemiot, wyja-
śnił, iŜ ma on, w intencji projektodawców, nadać 
formalny wymiar rozpoczętej w bieŜącym dniu kon-
troli.  
Zdaniem radnej  B. Szadziul  nie jest zasadne po-
dejmowanie uchwał na temat tego, czym mają się 
zajmować komisje.  
Ponadto radna stwierdziła, iŜ złoŜenie projektu po-
winno być przynajmniej poprzedzone zwróceniem 
się do członków komisji z wnioskiem o ujęcie w 
programie pracy komisji przedmiotowej kwestii.  
T. Szemiot- formalizm nie jest chyba naganny. 
Wiem, Ŝe inicjatywy opozycji są z zasady „topione”, 
stąd moja nieufność.  
Projekt zaopiniowano negatywnie: 0/4/0 
Radny T. Szemiot nie wziął udziału w powyŜszym 
głosowaniu.  
Ad 4.  
Termin kolejnego posiedzenia: 16 października 
2012 r; godz. 16  
Ustalono, iŜ do 7 października b.r. winny być prze-
kazane Przewodniczącemu komisji pytania i uwagi,  
które będą przedmiotem dyskusji na najbliŜszym po-
siedzeniu.  

______________________________________________ 

 

Komisja Kultury – 26 września: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą sesję, 
4. Wolne wnioski. 
Ad. 1 i 2 
Porządek i protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

9. zmian w budŜecie miasta na 2012 r. – wniesio-
ne w trybie 7-dniowym - przedstawił skarbnik 
Miasta – opinia pozytywna – 4/0/0, 

10. zmian w WPF – przedstawił skarbnik miasta – 
jest to konsekwencja zmian w budŜecie – opi-
nia pozytywna – 4/0/0, 

Ad. 4 

Sprawozdanie za I półrocze 2012 i załoŜenia do budŜetu 
na 2013 – wspólne spotkanie z Komisją Sportu i Oświaty 
– 24 października, godz. 17.00. 
______________________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 26 września: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Opinie do projektów uchwał na najbliŜszą sesję, 
4. Wolne wnioski. 
Ad. 1 i 2 
Porządek i protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

11. zmian w budŜecie miasta na 2012 r. – wniesio-
ne w trybie 7-dniowym - przedstawił skarbnik 
Miasta – opinia pozytywna – 4/0/0, 

12. zmian w WPF – przedstawił skarbnik miasta – 
jest to konsekwencja zmian w budŜecie – opi-
nia pozytywna – 4/0/0, 

Ad. 4 
Sprawozdanie za I półrocze 2012 i załoŜenia do budŜetu 
na 2013 – wspólne spotkanie z Komisją Sportu i Oświaty 
– 24 października, godz. 17.00. 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 17 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione 
Ad. 1 
Komisja przygotowała i postanowiła wprowadzić na 
najbliŜszą sesję rady 2 projekty uchwał – w sprawie 
zmiany nazwy ul. Kamrowskiego i w sprawie nadania 
nazwy ulicy – Janki Bielak. 
Uchwałą z dn. 29 sierpnia 2009 r. Rada Miasta Gdyni 
nadała nazwę „Janki Bielak” łącznikowi między ul. 
Kamrowskiego i Chwarznieńską. Ze względów praktycz-
nych uznano, Ŝe łącznik ten powinien nosić nazwę ul. 
Kamrowskiego, zaś nazwę „Janki Bielak” proponuje się 
nadać drodze wewnętrznej równieŜ w dzielnicy Chwarz-
no-Wiczlino, jednak stanowiącej w pełni samodzielną 
ulicę. Stąd propozycja zmiany uchwały z 2009 r. poprzez 
wykreślenie z niej ul. Janki Bielak. 
Wynik głosowania – 4/0/0. 
Ad. 2 
Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia. 
______________________________________________ 

 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-09-04: 
 
7676/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na wykonanie technicznej 
koncepcji zmiany lokalizacji przystani ry-
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backiej w Gdyni- Oksywiu dla przedsię-
wzięcia pn.: „Rozbudowa przystani rybac-
kiej w Gdyni – Oksywiu– etap II” 

7677/12/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego 
wycinki drzew i krzewów z nieruchomości 
objętych decyzją o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 
ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” - Odcinek III 
– leśny 

7678/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Grana-
towej w Gdyni 

7679/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 200.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania robót budowlanych: „Bu-
dowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą 
techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Prze-
myskiej w Gdyni” 

7680/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 7485/12/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
07.08.2012 r. w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie projektu budowy miejsc po-
stojowych przy ul. L. Staffa 

7681/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7682/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7683/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7684/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7685/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7686/12/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia 
pracownikom UMG w 2012 roku 

7687/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UMG w 
2012 roku 

7688/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 6186/11/VI/S 
z dnia 24.04.2012 r. w sprawie przekaza-
nia środków finansowych na bilety autobu-
sowe (trolejbusowe) do celów słuŜbowych 
dla pracowników UMG 

7689/12/VI/M - wykonania aktualizacji materiałów 
filmowych promujących miasto 

7690/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na nabycie praw 
do czterech zdjęć na potrzeby serwisu tu-
rystycznego www.gdyniaturystyczna.pl. 

7691/12/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywi-
dualnej przepisów prawa podatkowego 

7692/12/VI/S - powołania Komisji Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy 

7693/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

7694/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4760/11/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 
2011 r. 

7695/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie remontu 

schodów przy wejściu głównym do budyn-
ku przy ul. Legionów 67 w Gdyni, dzierŜa-
wionego przez NZOZ „Wzgórze Św. Mak-
symiliana” 

7696/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy 
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 
15/34 w Gdyni 

7697/12/VI/P - zmiany umowy 
KB/322/PON/3/W/2011 zawartej dnia 30 
maja 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Fundacją AnimalPro 

7698/12/VI/P - powierzenia podmiotowi prowadzą-
cemu działalność poŜytku publicznego re-
alizacji zadania dotyczącego działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych mieszkań-
ców Gdyni 

7699/12/VI/P - przygotowania materiałów promocyj-
nych 

7700/12/VI/M - zamówienia publicznego do kwoty 
14.000 EUR na realizacje działań promują-
cych miasto z okazji Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego Gdynia 2012 

7701/12/VI/M - zamówienia publicznego do kwoty 
14.000 EUR na organizację oprawy promu-
jącej studio TVP w Gdyni 

7702/12/VI/M - udzielenia upowaŜnienia do podpi-
sania umowy na usługę aktualizacji i roz-
szerzenia treści Memorandum Gdyni 

7703/12/VI/M - zamówienia publicznego do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie 20 flag z na-
drukiem okolicznościowym 

7704/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 400 
sztuk balonów z okolicznościowym nadru-
kiem promującym miasto 

7705/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
7470/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie wyna-
jęcia pomieszczenia uŜytkowego połoŜo-
nego przy ul. Abrahama 56 stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni 

7706/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
7469/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie wyna-
jęcia pomieszczenia uŜytkowego połoŜo-
nego przy ul. Abrahama 80 stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni 

7707/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlowego nr 
127 o powierzchni 9.6 m 2 zlokalizowane-
go na placu targowym 

7708/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów na wybudowanie 
tymczasowego pawilonu handlowego nr 
307 o powierzchni 9.6 m 2 zlokalizowane-
go na placu targowym 

7709/12/VI/U - wykonanie projektów podziału geo-
dezyjnego działek przeznaczonych pod 
budowę ul. Sakowicza w Gdyni 

7710/12/VI/P - organizacji pobytu chóru „Czerwone 
Maki” z Mińska 

7711/12/VI/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta 
Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54 
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7712/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację reklamy 
Gdyni 

7713/12/VI/M - wykonania monitoringu systemem 
kamerowym nieruchomości przy ul. Ślą-
skiej 1-7 w Gdyni 

7714/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 5868/12/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03 kwiet-
nia 2012r. w sprawie zamówienia publicz-
nego z wolnej ręki na wykonanie robót 
uzupełniających związanych z realizacją 
zadania pn.: „Zintegrowany System Zarzą-
dzania Ruchem TRISTAR” oraz zarządze-
nia nr 5953/12/VI/U Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR 
na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskie-
go nad wykonaniem robót uzupełniających 
związanych z realizacją zadania pn.: „Zin-
tegrowany System Zarządzania Ruchem” 

7715/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup artykułów hydrau-
licznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 

7716/12/VI/P - budowy monitoringu wizyjnego w 
dzielnicy Mały Kack w ramach konkursu 
„Bezpieczna dzielnica” 

7717/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zakup licencji na wyko-
rzystanie podkładów topograficznych do 
map atrakcji turystycznych Gdyni i okolic 

7718/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk zaproszeń na uroczystość upa-
miętniającą 73 rocznicę sowieckiej agresji 
na Polskę oraz Dzień Sybiraka 

7719/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwe-
storskiego dla zadania „Projekt realizacyj-
nego udostępnienia rekreacyjnego i edu-
kacyjnego oraz oznakowania informacyj-
nego Rezerwatu Przyrody Kępa Redłow-
ska” 

7720/12/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Romana Stinzinga w 
dziedzinie upowszechniania kultury 

7721/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 20/2012 do umowy nr 
KB/13/MOPS/2008 z 02.06.2008 r. zawar-
tej z fundacją „Pomocna Dłoń” z siedzibą w 
Kościerzynie w sprawie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z 
wychowaniem w formie placówki rodzinnej 
dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin 
naturalnych 

7722/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
nr 19/2012 do umowy nr 
KB/10/MOPS/2009z 09.04.2009 r. zawartej 
z fundacją „Nasza Rodzina” z siedzibą w 
Szymankowie w sprawie realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej, polegające-
go na zapewnieniu całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dla dzieci pozbawionych opieki 
rodzin naturalnych 

7723/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez Radę Dzielnicy Cisowa przedsię-

wzięć inwestycyjno-remontowych na lata 
2011-2014 

7724/12/VI/R - skierowania na drogę postępowania 
sądowego spraw o wyznaczenie kuratora 
spadku w postępowaniu o wydanie decyzji 
administracyjnej o warunkach zabudowy 
działki nr 257/43, km 75 przy Al. Zwycię-
stwa 195 A w Gdyni dla inwestycji polega-
jącej na budowie wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego z garaŜem podziemnym na 
działce nr 257/43; km 75 przy Al. Zwycię-
stwa 195 A w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz obsługą komunikacyjną na 
działkach nr 259/43, 543/55, 545/55, 
854/43 i 56; km 75 w rejonie Al. Zwycię-
stwa 

7725/12/VI/R - zawarcia umowy z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie re-
alizacji zadania publicznego pod nazwą 
„Resortowy Program Wspierania Rodziny i 
Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

7726/12/VI/R - zawarcia umowy z wojewoda po-
morskim w sprawie realizacji zadania w 
zakresie pomocy społecznej w Środowi-
skowym Domu Samopomocy 

7727/12/VI/R - zawarcia umowy pomiędzy Pań-
stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych a Gmina Miasta Gdyni 
dotyczącej realizacji pilotaŜowego progra-
mu „Aktywny Samorząd” 

7728/12/VI/R - aneksu nr 1 do „Podręcznika we-
wnętrznych procedur wdraŜania w placów-
kach oświatowych projektu pn: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w Gdy-
ni” 

7729/12/VI/R - zmiany składu Zespołu ds. realizacji 
projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” oraz aktualizacji pro-
cedur wdraŜania projektu 

7730/12/VI/P - przedłuŜenia serwisu internetowego 
gdyniabusinessweek.pl 

7731/12/VI/P - współorganizacji koncertu orkiestry 
dętej z Norwegii 

7732/12/VI/M - upowaŜnienia wiceprezydenta M. 
Stępy oraz dyrektora ZDiZ w Gdyni Roma-
na Witowskiego oraz wskazania osób do 
podpisania dokumentów dotyczących pro-
jekty DYN@MO „DYNamic Citizens @ctive 
for sustainable MObility” planowanego do 
realizacji w ramach inicjatywy CIVITAS II 
PLUS współfinansowanego z 7-go Pro-
gramu Ramowego /7th Framework Pro-
gramme for Research and Technological 
Development/ 

7733/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy nr KB/588UI/210/W/2011 z 
02.11.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą 
Miasta Gdyni a Karoliną Macyszyn-
Rybińską właścicielką firmy RMK Architekci 
z siedzibą w Pogórzu 

7734/12/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 
7535/12/VI/U z 14.08.2012 r. dotyczącego 
udzielenia zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie robót związa-
nych z zadaniem: „Budowa ulicy Poznań-
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skiej w Gdyni wraz z infrastrukturą tech-
niczną” 

7735/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu bu-
dowlano-wykonawczego budowy oświetle-
nia gminnego w ulicach Knyszyńskiej, 
Kampinoskiej oraz Tucholskiej w Gdyni 

7736/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie robót uzupełniających doty-
czących budowy kanalizacji teletechnicznej 
wraz z odtworzeniem nawierzchni po robo-
tach budowlanych w ramach realizowane-
go zadania pn: „Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR” 

7737/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na dostawę i instalację stoli-
ków komputerowych dla 52 placówek 
oświatowych w Gdyni realizowana w ra-
mach projektu: „Rozwój elektronicznych 
usług politycznych w Gdyni” 

 
2012-09-10: 

 
7738/12/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert i podpisania umowy na przyznanie 
dotacji, podmiotowi prowadzącemu dzia-
łalność poŜytku publicznego, na realizację 
zadania publicznego z zakresu innowacji 
społecznych w postaci działalności wspo-
magającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych oraz przeciwdziałania uzaleŜnie-
niom i patologiom społecznym polegające-
go na realizacji działań z zakresu profilak-
tyki uzaleŜnień ( w tym prowadzenie klubu 
dla młodzieŜy) i organizowania społeczno-
ści lokalnej w rejonie Zamenhoffa i Opata 
Hackiego 

 
2012-09-11: 

 
7739/12/VI/M - przekazania w uŜytkowanie nieru-

chomości przy ul. Zielonej z przeznacze-
niem na rodzinny ogród działkowy 

7740/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego 
Urzędu Miasta Gdyni 

7741/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 
2012 

7742/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni 4898/12/VI/K w sprawie usta-
lenia planu finansowego Urzędu Miasta 
Gdyni na 2012 rok 

7743/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni 4899/12/VI/K w sprawie usta-
lenia planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 
rok 

7744/12/VI/P - świadczenia usługi w zakresie do-
stępu do serwera internetowego o nazwie 
„NaprawmyTo!” 

7745/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację 6. Międzynarodowego 
Festiwalu Form Multimedialnych – TRAN-
SVIZUALIA 012 GDYNIA 

7746/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Wielki Kack wystawy fotograficznej 
„Wielki Kack wczoraj i dziś” 

7747/12/VI/P - organizacji spektaklu muzycznego 
„Klenczon Poemat Rockowy” 

7748/12/VI/P - zamieszczenia na serwerze serwisu 
internetowego, edukacyjnego projektu ba-
dawczego „Miasto Gdynia w okresie II woj-
ny światowej” 

7749/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Babie Doły, 
ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielo-
nej i A. Dickmana 

7750/12/VI/U - zamówienia tłumaczenia symulta-
nicznego z języka francuskiego na polski 
podczas III międzynarodowej konferencji 
naukowej „Modernizm w Europie – moder-
nizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat 
60. i jej ochrona” 

7751/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ul. Pro-
miennej w Gdyni 

7752/12/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy 
KB/709/UI/101/W/2012 z dnia 30.05.2012 
r. na wykonanie badań geologicznych wraz 
z dokumentacją geologiczną uzgodnioną 
przez Starostę w Pucku w ramach zada-
niach pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosa-
kowie” 

7753/12/VI/U - uniewaŜnienia zarządzenia nr 
7484/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 07.08.2012 r. w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego do 14.000 Euro 
na wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego dla przedsięwzięcia pn: 
„Budowa ul. Radosnej na odcinku od ul. 
Szczęśliwej, ul. Solnej do skrzyŜowania z 
ul. śuławską w Gdyni – etap II” 

7754/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 3/2012 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 
warunków i wysokości dofinansowania 
kosztów utworzenia i działalności warszta-
tu terapii zajęciowej 

7755/12/VI/R - zawarcia umowy najmu nieruchomo-
ści połoŜonej przy ul. Rybaków 2 w Gdyni 

7756/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 6864/12/VI/R 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 czerw-
ca 2012 r. w sprawie przekazania do reali-
zacji wybranych przez radę dzielnicy Red-
łowo przedsięwzięć inwestycyjno – remon-
towych na lata 2011 – 2014 

7757/12/VI/R - Gdyńskiego Banku Danych o Orga-
nizacjach Pozarządowych 

7758/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na wykonanie 
map, opracowanie graficzne, skład i druk 
ksiąŜki „Pomniki przyrody Gdyni” 

7759/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru in-
westorskiego w okresie gwarancji zadania 
p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja 
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dziewięciu budynków placówek oświato-
wych na terenie Gdyni nr WND-
RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego na la-
ta 2007-2013.” 

7760/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na likwidację zapadliska 
przy budynku przy ul. Chrzanowskiego 3/5 
w Gdyni, dzierŜawionego przez Portowy 
Zakład Opieki Zdrowotnej 

7761/12/VI/M - usunięcia nieszczelności przewodów 
dymowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 
Chabrowej 10 w Gdyni 

7762/12/VI/M - usunięcia nieszczelności przewodów 
dymowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 
Chabrowej 3 w Gdyni 

7763/12/VI/M - stanu technicznego muru oporowe-
go znajdującego się we wnętrzu blokowym 
przy ul. Świętojańskiej 139 blok I,II,III w 
Gdyni 

7764/12/VI/M - wykonania naprawy drogi w pobliŜu 
budynku mieszkalnego przy ul. Starowiej-
skiej 42-48 w Gdyni na terenie gminnym 
będącym w zarządzie Administracji Budyn-
ków Komunalnych Nr 3 w Gdyni 

7765/12/VI/M - wykonania drzwi do boksu piwnicz-
nego przynaleŜnego do gminnego lokalu 
mieszkalnego nr 4 przy ul. Wójta Radtkego 
51 w Gdyni 

7766/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Powsta-
nia Wielkopolskiego 78 D w Gdyni 

7767/12/VI/M - likwidacji piaskownicy znajdującej 
się na terenie gminnym będącym w zarzą-
dzie Administracji Budynków Komunalnych 
Nr 3 w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 187-189 
w Gdyni 

7768/12/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu miesz-
kalnego przy ul. Widnej 3 w Gdyni 

7769/12/VI/M - opracowania instrukcji bezpieczeń-
stwa poŜarowego dla budynku gminnego 
połoŜonego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni 

7770/12/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji desz-
czowej w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni 

7771/12/VI/M - usunięcia nieszczelności instalacji 
gazowej w budynku przy ul. Działowskiego 
23 w Gdyni 

7772/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
6865/12/VI/M z dnia 19 czerwca 2012 roku 
dotyczącego wykonania robót budowla-
nych związanych z rozdzieleniem instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
uŜytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. 
Orłowskiej 35 od instalacji ciepłowniczej 
przynaleŜnej do budynku Zespołu Szkół Nr 
5 przy ul. Orłowskiej 27/33 oraz przebudo-
wy wewnętrznej instalacji gazowej w loka-
lach w w/w budynku mieszkalnym 

7773/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
01/A/12 z dnia 08.08.2012r. Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 
7 w Gdyni 

7774/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7775/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7776/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7777/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonych w Gdyni przy ul. 
Orłowskiej, przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczone-
go 

7778/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni ¼ udziału w 
prawie własności lokalu mieszkalnego po-
łoŜonego przy ul. Kcyńskiej 10 oraz wyra-
Ŝenia zgody na wydatkowanie środków fi-
nansowych z budŜetu miasta na pokrycie 
kosztów notarialnych i sądowych 

7779/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłaty czynszowe i odsetki /. Kcyńska 10/ 

7780/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację promującą 
miasto 

7781/12/VI/M - udziału miasta Gdyni w ogólnopol-
skim konkursie „Wawrzyn Polskiej Turysty-
ki” 

7782/12/VI/M - wyraŜenia zgody na remont izolacji 
pionowej ścian fundamentowych budynku 
UMG przy ul. 10-go Lutego 24 

7783/12/VI/S - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na sprawowanie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
roboty budowlanej - wykonanie oddymiania 
i wygrodzenia poŜarowego klatek schodo-
wych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Etap I 

7784/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na roboty budowlane - wy-
konanie oddymiania i wygrodzenia poŜa-
rowego klatek schodowych w obiekcie 
Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Pił-
sudskiego 52/54, etap I 

7785/12/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 dostawę jednego samochodu osobo-
wego w 2012 r. 

7786/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na obsłuę akcji 
"Sprzątanie Gdyni 2012" 

7787/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania dotyczącego organizacji i pro-
wadzenia treningu – warsztatu dla opieku-
nów osób niepełnosprawnych 

7788/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania dotyczącego prowadzenia za-
jęć, które mają na celu nabywanie, rozwi-
janie i podtrzymywanie umiejętności nie-
zbędnych do samodzielnego funkcjonowa-
nia osób niepełnosprawnych 
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7789/12/VI/M - określenia warunków zamiany nieru-
chomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni na nieruchomości stanowią-
ce własność osoby fizycznej 

7790/12/VI/M - wyraŜenia zgody na zawarcie poro-
zumienia pomiędzy Polskim Związkiem 
Działkowców reprezentowanym przez Za-
rząd Okręgowy w Gdańsku a Gminą Mia-
sta Gdyni 

7791/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/504/92 z dnia 18.12.1992 r., dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod halą łukową – pa-
wilon handlowy nr 6 

7792/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

7793/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do nr 
SK/1547/PD/95-W/2012 z dnia 25 lipca 
2012 r. 

7794/12/VI/K - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Marty Dunal w I Festiwalu 
Indywidualności Muzycznych Top Music 
Festival Gdynia 2012 

7795/12/VI/P - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Teatr 
Zajechał do Gdyni w „Polska Dziennik Bał-
tycki” 

7796/12/VI/P - realizacji projektu Teatr Zajechał w 
Gdyni 

7797/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup opon do samocho-
dów słuŜbowych StraŜy Miejskiej 

7798/12/VI/S - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego o war-
tości poniŜej 200.000 EUR w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę dla 
Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych 
oraz odbiór i złomowanie uŜywanych tablic 
rejestracyjnych 

7799/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

7800/12/VI/P - zakupu dwóch infokiosków wraz z 
oprogramowaniem dla pasaŜerów promo-
wych w ramach zadań w projekcie unijnym 
„INTERFACE” 

7801/12/VI/U - zamówienia wykonania makiety 
urbanistycznej miasta Gdyni, przeznaczo-
nej do prezentacji w trakcie Tygodnia Ar-
chitektury w Pradze 

7802/12/VI/U - zamówienia usługi gastronomicznej 
– obsługi cateringowej dla gości III mię-
dzynarodowej konferencji „Modernizm w 
Europie – modernizm w Gdyni. Architektu-
ra XX wieku do lat 60. i jej ochrona” 

7803/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 7284/12/VI/U 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 lipca 
2012 r. 

7804/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14.000 EUR, na wyko-
nanie dokumentacji projektowo - kosztory-
sowej umocnienia koryta rzeki Kaczej w re-
jonie projektowanego wylotu kanalizacji 
deszczowej na wysokości ul. Kurpiowskiej 
Gdyni 

7805/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie podziału 

geodezyjnego działki przeznaczonej pod 
budowę kładki pieszo-rowerowej nad ul. 
Podjazd w Gdyni 

7806/12/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
porozumienia z dnia 17 kwietnia 2012 r. 

7807/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/661/UI/236/W/2011 z dnia 08.12.2011 
r. na wykonanie wielobranŜowej dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa ulicy śurawiej w 
Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. 
Modrzewiowej 

7808/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR, na usunięcie i 
odtworzenie krzewów rokitnika pospolite-
go, kolidującego z inwestycją gminną 

7809/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie izolacji aku-
stycznej dwóch ścian budynku wraz z wy-
mianą stolarki okiennej oraz opaski wokół 
budynku przy ul. Stryjskiej 7 w Gdyni 

7810/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/222/UI/66/W/2012 z dnia 12.04.2012 r. 
na wykonanie robót budowlanych na zada-
niu: „ budowa oświetlenia cmentarza przy 
ul. Legionów w Gdyni” 

7811/12/VI/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji 
pn.: „Budowa i przebudowa kanałów desz-
czowych w rejonie ulic Hryniewieckiego, 
Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Ko-
ściuszki w Gdyni wraz z budową urządzeń 
podczyszczających na wylotach do Basenu 
Prezydenta” wydanej przez Wojewodę 
Pomorskiego 

7812/12/VI/U - wyraŜenia zgody na przepisanie 
części decyzji o pozwoleniu na budowę in-
westycji pn.: „Budowa i przebudowa kana-
łów deszczowych w rejonie ulic Hrynie-
wieckiego, Waszyngtona, Pułaskiego i 
Skweru Kościuszki w Gdyni wraz z budową 
urządzeń podczyszczających na wylotach 
do Basenu Prezydenta” 

7813/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/562/UI/201-W/2011 z dnia 25.10.2011r. 
o wykonanie roboty budowlanej „Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej-budowa ścieŜek rowerowych 
w Gdyni” 

7814/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia Redłow-
skiej ŚcieŜki Zdrowia „Pastwisko Huzarska” 

7815/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do 
umowy Nr KB/670/UI/240/W/2011 z dnia 
06.12.2011 r. na opracowanie dokumenta-
cji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wielo-
stanowiskowych parkingów przy ul. Wito-
mińskiej 72/74 w Gdyni wraz z placem 
składowym i infrastrukturą techniczną” 

7816/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 Euro na wykonanie projektu bu-
dowlano-wykonawczego budowy barierki 
ochronnej na terenie cmentarza przy ul. 
Spokojnej w Gdyni 

7817/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
KB/341/UI/115-W/2011 z dnia 04.07.2011 
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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” 

7818/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację reklam promujących Miasto 

7819/12/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
korzystanie przez MłodzieŜowy Dom Kultu-
ry w Gdyni z pomieszczeń placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Gdynia 

7820/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali w 
MłodzieŜowym Domu Kultury w Gdyni dla 
Fundacji ,,Gdyński Most Nadziei” 

7821/12/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem po-
mieszczeń uŜytkowych stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 

7822/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na: „Wykonanie wyceny 13 
drzew celem ustalenia wysokości odszko-
dowania” oraz w sprawie zatwierdzenia 
wzoru umowy 

7823/12/VI/P - dofinansowania produkcji filmu o 
tematyce Nordic Walking 

7824/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na wykonanie ak-
tualizacji spotu promującego wydarzenie z 
kalendarza imprez miejskich 

7825/12/VI/M - projekt zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia warun-
ków oddania w uŜytkowanie wieczyste 
ułamkowej nie wydzielonej części gruntu 
przynaleŜnego do lokalu 10 mieszkalnego 
połoŜonego przy ul. Bat. Chłopskich 18 
oraz ustalenia terminu jego trwania 

7826/12/VI/P - zatwierdzenia projektu „(Niepeł-
no)Sprawni, Aktywni, Kreatywni”, współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

7827/12/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 

7828/12/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa z-cy 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 

7829/12/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa z-cy 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 

7830/12/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zapla-
nowanych w budŜecie miasta Gdyni na rok 
2012 

7831/12/VI/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

7832/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/397/UI/142/W/2011 z 11.08.2011 r. na 
wykonanie roboty budowlanej: „Budowa 
kaplicy pogrzebowej ZCK przy ul. Witomiń-
skiej w Gdyni” 

7833/12/VI/U - rozliczenia finansowego kosztów 
budowy dróg eksploatacyjnych i dojazdo-
wych do przepompowni ścieków wybudo-
wanych przez PEWIK Gdynia w ramach 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Roz-
budowa systemów kanalizacji sanitarnej i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” 

7834/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dotyczącej 
budowy sygnalizacji świetlnej skrzyŜowa-
nia ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni 

7835/12/VI/U - zmiany zarządzenia wszczynającego 
postępowanie na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograni-
czonego o wartości poniŜej 5.000.000 EUR 
na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa 
dróg gminnych wraz z infrastrukturą tech-
niczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemy-
skiej w Gdyni” 

7836/12/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
TG/174/94 z 13 maja 1994 roku 

7837/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie i emisję 
wkładki pn: „Porady dla przedsiębiorczych” 
w dodatku „Gdynia Przedsiębiorcza” na 
łamach „Dziennika Bałtyckiego” 

7838/12/VI/P - wyraŜenia zgody na przekazanie 
urządzeń monitoringu wizyjnego 

7839/12/VI/S - zmiany § 4 w Zarządzeniu Prezyden-
ta m. Gdyni nr 7362/12/VI/S z 24 lipca 
2012 r 

7840/12/VI/M - przejęcia w zarząd nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
zabudowanej kompleksem Miejskich Hal 
Targowych przy ul. Wójta Radtkego 
36/38/40 przez ABK Nr 4 

7841/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego do 
5.000.000 EUR na wykonanie umocnienia 
brzegu w miejscu istniejących zabudowań 
zniszczonych łazienek, dokonania ich roz-
biórki wraz z likwidacją przewodu kanaliza-
cyjnego w Gdyni Orłowie 

7842/12/VI/P - organizacji międzynarodowej konfe-
rencji naukowej pn: „Modernizm w Europie 
– modernizm w Gdyni 

7843/12/VI/P - powołania kapituły konkursu „Jak Ŝyć 
w przyjaźni?” oceniającej prace zgłoszone 
na konkurs 

7844/12/VI/P - wykonania usługi w zakresie zsunię-
cia betonowego schronu z Klifu w Gdyni 
Orłowie 

7845/12/VI/O - zawarcia umów zlecenia z nauczy-
cielami III Liceum Ogólnokształcącego w 
Gdyni na przeprowadzenie testu uzdolnień 
kierunkowych dla uczniów gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych w ramach pro-
jektu systemowego „Pomorskie – dobry 
kurs na edukację” 

 
2012-09-18: 

 
7846/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Śródmie-
ście w Gdyni, rejon ulic Portowej, J. Wa-
szyngtona i projektowanej Nowej Węglowej 

7847/12/VI/R - zawarcia umowy o dofinansowanie 
projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji 
dla I etapu inwestycji polegającej na budo-
wie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami 
kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z 
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przebudową istniejącego układu komuni-
kacyjnego 

7848/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów „VI Miejskiego Konkursu Poezji i 
Piosenki Patriotycznej” organizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 26 w Gdyni 

7849/12/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawar-
tych w 2010 r. na realizację badań profilak-
tycznych 

7850/12/VI/M - zmiany umowy nr 
KB/283/MB/7/W/2012 z dnia 10.05.2012 r. 
na wykonanie robót budowlanych, polega-
jących na remoncie dachu hali łukowej w 
Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta 
Radtkego 36/40 w Gdyni 

7851/12/VI/M - wykonania remontów 6 mieszkań w 
Gdyni przy ul. Abrahama 70/8, Biskupa 
Dominika 47/4, Bohaterów Starówki War-
szawskiej 11/45, Chrzanowskiego 21/7, 
Chrzanowskiego 21/1A i Reja 6/5 

7852/12/VI/M - wykonania remontów 5 mieszkań w 
Gdyni przy ul. Dickmana 415, Orzeszkowej 
5, śeglarzy 36, śeglarzy 2 i śeglarzy 17 

7853/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego 
rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. 
Przemyskiej 20 w Gdyni 

7854/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego wraz z zabudowaniami go-
spodarczymi połoŜonego przy ul. Przemy-
skiej 20 w Gdyni 

7855/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
przy ul. Orłowskiej 18 A w Gdyni 

7856/12/VI/M - wykonania prac naprawczych na 
placach zabaw dla dzieci małych i duŜych 
przy ul. śeglarzy 5 i 7 w Gdyni 

7857/12/VI/M - remontu wejścia do gminnego bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Opata Hac-
kiego 31 w Gdyni 

7858/12/VI/M - wykonania badania posadzek na 
toksyczność w mieszkaniu przy ul. Młyń-
skiej 17 w Gdyni 

7859/12/VI/M - montaŜu klapy na studni kanalizacji 
sanitarnej przy ul. śeglarzy 5 w Gdyni 

7860/12/VI/M - naprawy rury spustowej i wykonania 
wraz z montaŜem pokryw na zbiorniki bez-
odpływowe przy ul. Rybaków 7 w Gdyni 

7861/12/VI/M - naprawy ogrodzenie i wykonania 
odpowietrzenia przepompowni ścieków 
sanitarnych przy ul. Zielonej 32 w Gdyni 

7862/12/VI/M - rozbiórki betonowego boiska do 
koszykówki oraz likwidacji kosza do koszy-
kówki, stołu do tenisa i kosza na śmieci 
przy ul. Dantyszka 13 w Gdyni 

7863/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
6/2012 z dnia 13.07.2012 r. Wspólnoty 
Mieszkaniowej budynku przy ul. Pomor-
skiej 12 w Gdyni 

7864/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Krofeya, przeznaczonej do sprze-
daŜy w trybie przetargu ustnego ograni-
czonego do właścicieli nieruchomości są-
siednich 

7865/12/VI/S - zasad ustalania wynagrodzenia, 
przyznawania nagród oraz określenia 

maksymalnego miesięcznego wynagro-
dzenia kierowników jednostek organizacyj-
nych miasta Gdyni i ich zastępców 

7866/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz sądową /ul. Kartuska 
12 

7867/12/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Wiczlino” umowy uŜytkowania 
wieczystego w stosunku do nieruchomości 
połoŜonej przy ulicy Zwinisławy 

7868/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

7869/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie gdyńskich kalendarzy ksiąŜ-
kowych 

7870/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania materiałów promujących miasto 

7871/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup naczyń szklanych , 
jednorazowych i uzupełnienie artykułów 
gospodarstwa domowego 

7872/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup foli, stoja-
ka, profili aluminiowych i materiałów po-
mocniczych do pracy przy ploterze 

7873/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania 
„Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia 
w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej 
i Melisowej” 

7874/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 Euro na opracowanie dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej na rozbu-
dowę oświetlenia ulicy Kilińskiego w Gdyni 

7875/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EURO na wykonanie dokumen-
tacji projektowej poprawiającej funkcjono-
wanie istniejącej sygnalizacji świetlnej na 
ulicy Unruga 

7876/12/VI/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego poniŜej 
200.000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej dla zadania 
p.n.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i 
ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni” 

7877/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę zagospo-
darowania wybranych terenów zieleni Mia-
sta Gdyni 

7878/12/VI/S - przeprowadzenia przeglądu i kon-
serwacji aparatów powietrznych i masek 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

7879/12/VI/S - przeprowadzenia przeglądu i napra-
wy zestawu narzędzi hydraulicznych 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

7880/12/VI/M - nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Demptowskiej 46 

7881/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację przyjęcia delegacji armato-
rów wielkich statków wycieczkowych pod-
czas ich podróŜy biznesowej, organizowa-
nej przez Cruise Baltic, po wybranych por-
tach Regionu Morza Bałtyckiego 
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7882/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na prowadzenie serwisu internetowego 
Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów i Starostów NORDA 

7883/12/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 (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” 

7884/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup artykułów metalo-
wych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni 

7885/12/VI/O - sfinansowania organizacji uroczy-
stości związanej z gdyńskimi obchodami 
Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Spor-
towych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 

7886/12/VI/O - zakupu zestawu nagłaśniającego dla 
Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni z okazji 
jubileuszu 50– lecia istnienia placówki 

7887/12/VI/O - zakupu rzutnika multimedialnego dla 
Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni z okazji 
jubileuszu 25 – lecia istnienia placówki 
oraz nadania imienia Wiceadmirała Kazi-
mierza Porębskiego Gimnazjum nr 16 

7888/12/VI/O - zakupu zestawu multimedialnego 
oraz tablicy suchościeralnej dla Zespołu 
Sportowych Szkół Ogólnokształcących w 
Gdyni z okazji jubileuszu 55 – lecia istnie-
nia placówki 

7889/12/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod ulicę zbiorczą, a docelową 
ulicę główną (łącznik Trasy Lęborskiej) – 
dz. nr 220/86 km 14 obręb Wiczlino 

7890/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zamieszczenie w 
dzienniku Metro i miesięczniku Autobusy 
publikacji dotyczącej promocji projektu 
TROLLEY 

7891/12/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzy-
ny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w 
Gdyni ul. Reja 2 

7892/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie mikoryzacji drzew na terenie 
Gdyni 

7893/12/VI/O - powołania Komisji do zaopiniowania 
wniosków o przyznanie nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni na 2012 rok dla pracowników 
gdyńskiej słuŜby zdrowia 

7894/12/VI/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i 
nauczycieli z VI Liceum Ogólnokształcące-
go z Gdyni do gimnazjum w Oberasbach 
koło Norymbergii w Bawarii w ramach wy-
miany międzyszkolnej 

7895/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację reklamy promującej Gdynię 

7896/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację 6. 
Międzynarodowego Festiwalu Form Multi-
medialnych – TRANSVIZUALIA 012 GDY-
NIA 

7897/12/VI/P - organizacji imprezy „Ostatni Dzień 
Lata” 

7898/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Gdynia Oksywie projektu pn. „Kino Mło-
dych” w ramach konkursu „Gdynia po go-
dzinach” 

7899/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup osusza-
czy powietrza na potrzeby UMG 

7900/12/VI/R - zmiany terminu rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację za-
dania publicznego z zakresu pomocy spo-
łecznej, polegającego na organizacji zajęć 
dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonej uzaleŜ-
nieniami 

7901/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w 
Trokach na Litwie w ramach współpracy 
międzyszkolnej z Zespołem Szkół Nr 15 

7902/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej dla KM PSP w X LO w 
Gdyni 

7903/12/VI/O - wyraŜenia zgody na nieodpłatne 
korzystanie przez MDK w Gdyni z sali gim-
nastycznej SP Nr 29 w Gdyni 

7904/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na powierzenie realizacji zadania: 
„Wiem Ŝe Cię boli” 

7905/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy Nordea Bank Polska S.A 

7906/12/VI/M - akceptacji wyników I etapu konkursu 
na wybór brokera ubezpieczeniowego dla 
Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organi-
zacyjnych 

7907/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego od 5.000.000 € na 
wykonanie zadania: „Rozbudowa ulicy 
Chwarznieńskiej wraz z jej przedłuŜeniem 
do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odci-
nek III 

7908/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 € na przyłączenie do sieci elek-
troenergetycznej Centrum Sterowania Ru-
chem TRISTAR 

7909/12/VI/U - zamówienia miniatur budynków 
modernistycznych Gdyni dla gości III mię-
dzynarodowej konferencji naukowej „Mo-
dernizm w Europie – modernizm w Gdyni. 
Architektura XX wieku do lat 60. i jej 
ochrona” 

7910/12/VI/K - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego powy-
Ŝej 200.000 € w trybie przetargu nieograni-
czonego na udzielenie kredytu długotermi-
nowego w wysokości do 90 mln zł z prze-
znaczeniem na sfinansowanie planowane-
go deficytu budŜetowego i spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredy-
tów 
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7911/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dzierŜawę łączy światłowodowych 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [261] - 26.09.2012 – radny Łukasz Cichowski 

– w sprawie kosztu zainstalowania kotary na 
Hali Widowiskowo-Sportowej – odpowiedź 
10.10. 

2. [262] – 01.10.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie wykorzystania budynku d. Domu 
Dziecka (ul. Demptowska 46) – odpowiedź 
15.10. 

3. [263] – 01.10.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zaawansowania budowy ul. Zwierzy-
nieckiej, Bobrowej i Gulgowskiego 

4. [264] – 01.10.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie moŜliwości dalszego funkcjonowania 
Klubu Abstynenta Krokus – odpowiedź 10.10. 

5. [265] – 01.10.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie sytuacji dróg gminnych na terenie Pu-
stek Cisowskich – odpowiedź 16.10. 

6. [266] – 02.10.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie działki połoŜonej przy ul. Wiej-
skiej 10 – odpowiedź 15.10. 

7. [267] – 02.10.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie funkcjonowania oraz bilansu fi-
nansowego Hali Widowiskowo-Sportowej w 
okresie od 1 stycznia – 30 czerwca 2012 - od-
powiedź 16.10. 

8. [268] – 02.10.2012 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie remontu ul. śurawiej na odcinku 
od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej - od-
powiedź 15.10. 

9. [269] – 08.10.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie nadania statusu działek drogowych 
dzieałce gminnej usytuowanej pomiedzy uli-
cami Opata Hackiego i Morską wzdłuŜ Estaka-
dy Kwiatkowskiego 

10. [270] – 08.10.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie nadania statusu działek drogowych 
działkom gminnym w ciągu Geskiego i Ramuł-
ta 

11. [271] – 08.10.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie potrzeby zainstalowania znaku za-
kazu zatrzymywania na wysokości budynku 
przy Kołłątaja 27 – odpowiedź 16.10. 

12. [272] – 08.10.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie rozwiązań planistycznych przewi-
dzianych dla gruntów zabudowanych zespoła-
mi garaŜy połoŜonymi pomiędzy ul. Śląską i 
torami kolejowymi 

13. [273] – 08.10.2012 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie rozwiązań planistycznych przewi-
dzianych dla gruntów zabudowanych zespoła-
mi garaŜy, połoŜonymi pomiędzy ulicami War-
szawską i Pomorską – odpowiedź 17.10. 

14. [274] – 16.10.2012 – radna Mirosława Król – 
w sprawie konkursu na wybór szkół do udziału 
w siatkarskich ośrodkach szkolnych 

15. [275] – 16.10.2012 – radna Mirosława Król – 
w sprawie utwardzenia płytami Yomb części 
ulicy Miedzianej od numeru 4 do 12. 

_________________________________________ 


