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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 35 

31 października 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 30.10.12, godz. 10:30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

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.   
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 pozytywną 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, 
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• 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 Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 19 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG. 
5. Raport z realizacji Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w 2011 roku. 

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-
misji. 

Ad 1. Obradom przewodniczyła p. Danuta Reszczyńska, 
która powitała zebranych i stwierdziła kworum. 
Ad 2. Porządek obrad na wniosek Przewodniczącej po-
szerzono o wybrane projekty uchwał z aneksu do porząd-
ku sesji RMG. 
Ad 3. Protokół z posiedzenia w dniu 22 sierpnia 2012 r. 
przyjęto bez uwag. 
Ad 4. Projekty uchwał związane z budŜetem MG przybli-
Ŝyła radnym Wiceprezydent p. Ewa Łowkiel: 
- zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012 – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 5/0/0. 
- zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-
2024 – opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
Następnie pani Wiceprezydent omówiła projekt uchwały 
w sprawie zbycia środka trwałego – karetki pogotowia, 
który takŜe uzyskał opinie pozytywna w głosowaniu: 
5/0/0. 
Ad 5. Wiceprezydent Ewa Łowkiel zaprezentowała „Ra-
port z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku”. Po 

wysłuchaniu informacji o raporcie, Przewodnicząca 
zapytała o problem dopalaczy. Pani Wiceprezydent wyja-
śniła, Ŝe chociaŜ podjęto odpowiednie działania i zlikwi-
dowano sklepy, dopalacze są dostępne w Internecie, wiec 
problem istnieje nadal. Nie posiada sygnałów o zatruciu 
dopalaczami. Przewodnicząca zwróciła uwagę na niepo-
kojące dane potwierdzające wzrost schorzeń psychicz-
nych. I tu Pani Wiceprezydent zapewniła, Ŝe jest realizo-
wany program profilaktyczny zadedykowany temu pro-
blemowi. Obowiązująca ustawa nie nadąŜa za aktualną 
sytuacją osób starszych, samotnych i bezradnych. Zda-
niem pani E. Łowkiel zatrwaŜająca jest ilość kobiet bory-
kających się z chorobami psychicznymi (depresje). Oso-
by chore nie wykazują woli zmian, a leczenie moŜe być 
tylko podjęte za zgodą pacjenta. Wykorzystywane są 
róŜne sposoby dotarcia do tych osób z informacją o moŜ-
liwościach leczenia i podjęcia aktywności. Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień odnotował wzrost tera-
pii indywidualnych.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski zgłosił swoje wątpliwości 
w sprawie braku informacji o realizacji działań przeciw 
nietrzeźwości kierowców, a takŜe finansowaniu pewnych 
zadań z funduszu „kapslowego”. Pani Wiceprezydent 
wyjaśniła, Ŝe program dot. nietrzeźwości kierowców był 
akcją ogólnopolską, nie jest moŜliwe więc określenie 
efektów tych działań w Gdyni. Natomiast środki uzyska-
ne z pozwoleń na sprzedaŜ alkoholu („kapsel”) wydawa-
ne są zgodnie z ustawą.  
Przewodnicząca podziękowała pani Wiceprezydent za 
wyjaśnienia i zakończyła dyskusję. 
Ad 7. Kolejne posiedzenie odbędzie się 24 października, 
godz. 17.30. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 26 września: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad. 
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budŜetu za I 
półrocze 2012 r. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 
sesję RMG:  
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia i zakończenie 
obrad. 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył dr Marcin Wołek. 
Przewodniczący powitał zebranych i stwierdził prawo-
mocność posiedzenia.  
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG przedstawił 
syntetyczną informacje na temat wykonania budŜetu 
Miasta Gdyni za I półrocze 2012, oceniając realizację 
budŜetu na dość dobrym poziomie, takŜe w porównaniu 
do lat ubiegłych. ZastrzeŜenia i obawy budzi przepływ 
środków z budŜetu centralnego, w tym m.in. przesyłanie 
transz zaniŜonych, bez podania przyczyn czy wyjaśnień. 
Pewne obawy rodzą się w polach dochodów majątko-
wych i dochodów z tyt. „PIT”. Wiceprezydent B. Stasiak 
wyjaśnił takŜe dochody miasta uzyskiwane z hali targo-
wych, które obecnie są egzekwowane w postępowaniu 
komorniczym. Sytuacja w HT jest wynikiem całej se-
kwencji zdarzeń i tak naleŜy ją widzieć i rozwaŜać. 
Sprawa jest szczegółowo omawiana na posiedzeniach 
Komisji Rewizyjnej. Wiceprezydent Marek Stępa na 
prośbę radnego Jerzego Miotke udzielił informacji na 
temat rzeczowego wykonania budŜetu (inwestycje), 
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wyjaśniając m.in. stosunkowo niską realizacje budŜetu w 
tym zakresie. Wynika ono głównie z konieczności zare-
zerwowania środków na współfinansowane zadania przez 
Unię Europejską, zmiany w harmonogramie tych inwe-
stycji, blokowanie środków na wydatki późniejsze. Po 
dyskusji członkowie komisji przyjęli sprawozdanie w 
głosowaniu: 5/0/0. 
Ad 3.Następnie pan Skarbnik MG omówił projekty 
uchwał w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2012, - 
opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0 – oraz zmiany 
Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2012-2024,- opinia 
pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
Wiceprezydent Marek Stępa zarekomendował przystą-
pienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, 
rejon ulic Hutniczej i Piaskowej, poszerzone o wniosek 
Komisji Mieszkaniowej o rozszerzenie obszaru planu o 
tereny, które m.in. stanowić będą dojście między torami 
od przejazdu kolejowego na ul. Piaskowej do peronu 
stacji SKM Gdynia Cisowa. Projekt uchwały w tej spra-
wie został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 
5/0/0.  
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Babie Doły, ObłuŜe i Oksywie w Gdyni, 
rejon ulic Zielonej i A.Dickmana, przedłoŜony radzie 
miasta do uchwalenia omówił dyr. BPP Marek Karzyń-
ski. Opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0. 
„Plan działań na rzecz zrównowaŜonej energii dla Gdyni 
do roku 2020” (SEAP) zaprezentowany przez p. Wice-
prezydenta Marka Stępę. Projekt uchwały dot. SEAP 
zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0. 
Kolejny mówca Wiceprezydent Bogusław Stasiak omó-
wił projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieniem 
komunalnym oraz gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Po wysłuchaniu wyjaśnień, komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekty w kolejnych głosowaniach: 
1. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dro-
gowego dróg publicznych na terenie Miasta Gdyni, któ-
rych zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni (4/0/0), 
2. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Brukarskiej 
(5/0/0), 
3. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonych przy ul. Chabrowej (5/0/0),  
4. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na wła-
sność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Maciejewicza (5/0/0), 
5. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na wła-
sność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Płka Stanisława Dąbka zapisanej w 
księdze wieczystej KW Nr GD 1Y/00030328/2 (5/0/0), 
6. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, (5/0/0), 
7. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Janowskiej, (5/0/0), 
8. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 
Rady Miasta Gdyni w sprawie przekazania w drodze 
darowizny przez Gminę Miasta Gdynia na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości połoŜonych w pasie drogowym 
ul. Morskiej (5/0/0). 
Ad 4. Kolejne posiedzenie odbędzie się 30 października 
2012 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-09-25: 
 
7912/12/VI/P - przyznania Nagrody Grand Prix 

Prezydenta Miasta Gdyni na Europejskim 
Konkursie Malarstwa „Barwy Morza” w 
Gdyni 

7913/12/VI/P - udźwiękowienia strony 
www.gdynia.pl poprzez usługę IVONA 
WebReader 

7914/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru au-
torskiego w związku z realizacją inwestycji 
pn. „Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ Kli-
fu Nadmorskiego na odcinku od Sopotu do 
Gdyni Orłowo” 

7915/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie analizy gra-
ficzno – kosztorysowej odwodnienia dziel-
nicy Chylonia (wariant III) 

7916/12/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy 
nr KB/191/UI/47/W/2012 z dnia 20.03.2012 
r. na opracowanie projektu budowy oświe-
tlenia leśnej promenady im. Zofii Nałkow-
skiej w Gdyni 

7917/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie 

7918/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie 

7919/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego do Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzego-
rzewskiej w Sopocie 

7920/12/VI/P - akceptacji Aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/292/PK/4-w/2012 zawartego pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Komendą Woje-
wódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofi-
nansowania kosztów budowy komisariatu 
policji w roku 2012 

7921/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego na 
modernizację ogrzewania i instalacji gazo-
wej w gminnym lokalu mieszkalnym przy 
ul. Tucholskiej 5 w Gdyni 

7922/12/VI/M - wykonania remontu pomieszczenia 
ubikacji przynaleŜnej do mieszkania przy 
ul. śeromskiego 10 w Gdyni 

7923/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy 
ul. Okrzei 24 B w Gdyni 

7924/12/VI/M - remontu studni z zaworami odcina-
jącymi na gminnym terenie przy 
ul.Północnej 1A w Gdyni 

7925/12/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitar-
nej w nieruchomości ul.Spacerowa 10 w 
Gdyni 
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7926/12/VI/M - pobudowania komina ze stali Ŝaro-
odpornej izolowanej w budynku mieszkal-
nym przy ul. Chabrowej 3A w Gdyni 

7927/12/VI/M - wykonania naprawy chodnika przy 
ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni 

7928/12/VI/M - wykonania obudowy pergoli śmietni-
kowej przy ul. Widnej 10 w Gdyni 

7929/12/VI/M - remontu dachu budynku uŜytkowego 
przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni 

7930/12/VI/M - remontu dachu budynku mieszkal-
nego przy ul. Morskiej 61 w Gdyni 

7931/12/VI/M - remontu dachu budynku mieszkal-
nego przy ul. Wąskiej 38 w Gdyni 

7932/12/VI/M - wymiany okna w gminnym lokalu 
mieszkalnym przy ul. Widnej 7 w Gdyni 

7933/12/VI/M - wymiany okna i drzwi balkonowych 
w mieszkaniu w gminnym budynku miesz-
kalnym przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni 

7934/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Warszaw-
skiej 76 w Gdyni 

7935/12/VI/M - wymiany drzwi balkonowych w 
mieszkaniu w gminnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 

7936/12/VI/M - wykonania przycinki krzewów i Ŝy-
wopłotów na terenach gminnych będących 
w zarządzie Administracji Budynków Ko-
munalnych Nr 4 w Gdyni 

7937/12/VI/M - wykonania wycinki drzewa na tere-
nie gminnym będącym w zarządzie Admi-
nistracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

7938/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

7939/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
4/2/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budyn-
ku przy ul. Komandorskiej 7 w Gdyni 

7940/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 7 z 
dnia 09.08.2012r. Wspólnoty Mieszkanio-
wej budynku przy ul. Portowej 7 w Gdyni 

7941/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego wykonania mo-
dernizacji ogrzewania i instalacji gazowej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Tu-
cholskiej 5/4 w Gdyni 

7942/12/VI/M - wykonania instalacji anteny zbiorczej 
do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej dla 
potrzeb mieszkańców w gminnych budyn-
kach połoŜonych przy ul. Chwarznieńskiej 
6 i 8 w Gdyni 

7943/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7944/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7945/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

7946/12/VI/M - wykazu oraz warunków sprzedaŜy w 
trybie bezprzetargowym na rzecz uŜytkow-
nika wieczystego nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Mikołaja Kopernika 

7947/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 

w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141-145 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

7948/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na wykonanie 
projektu, druku oraz dystrybucji materiałów 
promujących gdyńskie atrakcje turystyczne 

7949/12/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia 
Św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skie-
rowania i ponoszenia opłaty za pobyt 
mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Po-
mocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. 
Św. Jacka 14 

7950/12/VI/M - rozbiórki wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego byłego podziemnego składu 
opału znajdującego się pomiędzy budyn-
kiem mieszkalnym i budynkiem Przedszko-
la Nr 1 przy ul. Okrzei 14 i 22 w Gdyni 

7951/12/VI/M - upowaŜnienia do zawierania umów z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
o dotacje celowe 

7952/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na rozdzielenie instalacji 
kanalizacji sanitarnej od kanalizacji desz-
czowej w Przedszkolu Nr 47 w Gdyni przy 
ul. Maciejewicza 9”- etap I 

7953/12/VI/M - wykonania remontu chodnika pro-
wadzącego do gminnego budynku miesz-
kalnego przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni 
na terenie gminnym będącym w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 
w Gdyni 

7954/12/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
parkingu przy budynku mieszkalnym przy 
ul. Wiejskiej 3 w Gdyni na terenie gminnym 
będącym w zarządzie Administracji Budyn-
ków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 

7955/12/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
drogi dojazdowej do budynku mieszkalne-
go przy ul. Wiejskiej 3 w Gdyni na terenie 
gminnym będącym w zarządzie Admini-
stracji Budynków Komunalnych Nr 4 w 
Gdyni 

7956/12/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni 
drogowej pomiędzy budynkami mieszkal-
nymi przy ul. Morskiej 91 i 93 w Gdyni na 
terenie gminnym będącym w zarządzie 
Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 
w Gdyni 

7957/12/VI/M - opracowania projektu technicznego 
podziału i przebudowy lokalu mieszkalnego 
nr 1-2 w budynku mieszkalnym przy 
Al.Zwycięstwa 212 w Gdyni 

7958/12/VI/M - uporządkowania gminnego terenu 
nieruchomości przy ul. Leszczynki 155 w 
Gdyni 

7959/12/VI/M - wykonania dezynfekcji gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Chwarz-
nieńskiej 6 w Gdyni 

7960/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego 
przy ul. Strzelców 28 w Gdyni 

7961/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 5574/12/VI/M 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 marca 
2012 roku dotyczącego pozwolenia na 
rozbiórkę budynku mieszkalnego połoŜo-
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nego przy ul. Olgierda 65 w Gdyni (działki: 
nr 221/2 KM 94 i nr 109/2 KM 95) 

7962/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 
8/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Komandorskiej 3 w Gdyni 

7963/12/VI/P - zmiany umowy nr 91/D/JB/12 zawar-
tej w dniu 06.07.2012 roku pomiędzy Gmi-
ną Miasta Gdyni a Gdyńskim Towarzy-
stwem Koszykówki na realizację zadania 
publicznego: „sportowe szkolenie dzieci i 
młodzieŜy z terenu Gdyni w zakresie ko-
szykówki” 

7964/12/VI/P - organizacji „IV Gdyńskich Warszta-
tów dla Osób Niepełnosprawnych z Psami 
Asystującymi” 

7965/12/VI/P - zmiany umowy nr 
KB/32/PON/1/W/2012 zawartą dnia 13 
stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Polskim Towarzystwem Stward-
nienia Rozsianego Oddział Wojewódzki 

7966/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2012 r. 

7967/12/VI/S - akceptacji wyniku przetargu oferto-
wego na sprzedaŜ siodła po byłym Oddzia-
le Konnym StraŜy Miejskiej będącego wła-
snością Urzędu Miasta Gdyni 

7968/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie oce-
ny technicznej i cenowej samochodu słuŜ-
bowego marki Renault Kangoo nr rej. GA 
58886 

7969/12/VI/S - sprawie akceptacji wyników postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego do 200000 
EURO na dostawę jednego samochodu 
osobowego 

7970/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup specjal-
nych wzmocnionych drzwi będących czę-
ścią wyposaŜenia pomieszczenia nr 219 
na II piętrze w budynku UMG przy ul. 10 
Lutego 24 w Gdyni 

7971/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dzierŜawę i serwis centrali telefonicznej 

7972/12/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochot-
niczej StraŜy PoŜarnej w Wiczlinie 

7973/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
4576/11/VI/S z dnia 13 grudnia 2011 roku 

7974/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację promocji Gdyni 
przez koło naukowe „Strateg” Uniwersytetu 
Gdańskiego 

7975/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Komandorskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

7976/12/VI/M - ustalenia jednolitego terminu trwania 
prawa uŜytkowania wieczystego gruntu po-
łoŜonego przy ul. Bat. Chłopskich 18-22 w 
Gdyni 

7977/12/VI/M - ustalenia jednolitego terminu trwania 
prawa uŜytkowania wieczystego gruntu po-
łoŜonego przy ul. Płk. Dąbka 183 w Gdyni 

7978/12/VI/S - skierowania spraw o rozwiązanie 
stowarzyszeń 

7979/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 

kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Rozbudowa ulicy świrowej w Gdyni wraz z 
ulicami Murarską, śytnią i Malarską” 

7980/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją robót bu-
dowlanych: oświetlenia plenerowego – red-
łowskiej ścieŜki zdrowia „Pastwisko Huzar-
ska” w rejonie ul. Kopernika w Gdyni 

7981/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
robót budowlanych oświetlenia plenerowe-
go – redłowskiej ścieŜki zdrowia „Pastwi-
sko Huzarska” w rejonie ul. Kopernika w 
Gdyni 

7982/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót dodat-
kowych związanych z usunięciem kolizji na 
zadaniu: „Budowa oświetlenia odcinka uli-
cy śółkiewskiego w Gdyni (od ul. Belwe-
derskiej do ogródków działkowych)” 

7983/12/VI/U - zmiana treści zarządzenia nr 
7834/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 11.09.2012r. dotyczącego udzielenia 
zamówienia publicznego do 14.000 EUR 
na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dotyczącej budowy sygnali-
zacji świetlnej skrzyŜowania ul. Morskiej z 
ul. Chylońską II w Gdyni  

7984/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/448/UI/100-WW/2012 z dnia 
23.05.2012r. dotyczącej 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” 

7985/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012 roku 

7986/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Witomino-Radiostacja imprezy kultural-
nej „Wieczór Zaduszkowy” 

7987/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielni-
cy Chwarzno-Wiczlino koncertu „Audycje 
muzyczne dla najmłodszych” 

7988/12/VI/P - organizacji gali wręczenia Nagrody 
im. Macieja PłaŜyńskiego 

7989/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy artystycznej 
pn. Kuchnia+ Food Film Fest 

7990/12/VI/S - zawarcia umowy na pełnienie funkcji 
likwidatora stowarzyszeń celem ich roz-
wiązania 

7991/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na usługę połoŜenia i wy-
miany taśm antypoślizgowych, prania wy-
kładzin dywanowych i krzeseł tapicerowa-
nych, mycia podłóg wodno-odpornych i ich 
zabezpieczenie na potrzeby Urzędu Miasta 
Gdyni w 2012 roku 
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7992/12/VI/P - współorganizacji Gdyńskiego Sym-
pozjum Hospicyjnego 

7993/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu 
w stosunku do prawa własności nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni przy ul. gen. Ma-
rii Wittekówny, stanowiącej własność oso-
by prawnej 

7994/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7739/12/VI/M 
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie prze-
kazania w uŜytkowanie nieruchomości przy 
ul. Zielonej z przeznaczeniem na rodzinny 
ogród działkowy 

7995/12/VI/O - aneksu nr 1 do umowy 
KB/775/OZ.25/W.2011 z 30.11.2011 r. 

7996/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy doty-
czącej pełnienia funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad pracami projektowymi, realiza-
cją i w okresie gwarancji roboty budowlanej 
pn: „Zintegrowany System Zarządzania 
Ruchem TRISTAR” oraz zmiany treści 
umowy dotyczącej wykonania robót bu-
dowlanych pn: „Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR” 

7997/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200.000 EUR na usługę nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji wykonania robót budowla-
nych: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika 
i boisk sportowych dla SP Nr 6 w Gdyni 

7998/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację prasową w 
„Dzienniku Bałtyckim” 

7999/12/VI/M - zmiany treści zarządzania numer 
7690/12/VI/M dotyczącego udzielenia za-
mówienia publicznego w trybie do 14.000 
EUR na nabycie praw do czterech zdjęć na 
potrzeby serwisu turystycznego 
www.gdyniaturystyczna.pl 

8000/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na druk i montaŜ reklam 

8001/12/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na opracowanie i aktualiza-
cję Gdyńskiego Programu Wspierania 
Przedsiębiorczości 

8002/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie szczegóło-
wej koncepcji iluminacji świątecznej ul. 
Świętojańskiej oraz choinki przed UM 

8003/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń 
roślin cebulowych na wybranych terenach 
miasta Gdyni 

8004/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie rewitalizacji 
zieleńca zlokalizowanego przy Al. Piłsud-
skiego, ul. Władysława IV i ul. Świętojań-
skiej 

8005/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie rocznej usługi serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas fi-
skalnych 

8006/12/VI/O - powołania komisji konkursowej do 
rozpatrzenia ofert na realizację programu 
profilaktycznego w latach 2012-2015 

8007/12/VI/O - przyjęcia programu profilaktycznego 
wraz ze specyfikacją do realizacji w latach 
2012-2015 

 
2012-09-26: 

 
8008/12/VI/K - zmiany w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2012 
8009/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
10.01.2012 r. w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 
rok 

 
2012-09-27: 

 
8010/12/VI/K - zmiany w budŜecie miasta Gdyni na 

rok 2012 
8011/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4898/12/VI/K 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 stycz-
nia 2012 r. w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 
rok 

8012/12/VI/K - zmiany zarządzenia nr 4899/12/VI/K 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 stycz-
nia 2012 r. w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami na 2012 rok 

 
2012-09-28: 

 
8013/12/VI/P - nieodpłatnego przekazania składni-

ków mienia Gminy Miasta Gdyni do Gdyń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [276] – 24.10.2012 – radny Marcin Horała – w 

sprawie bezpieczeństwa ruchu na fragmencie 
ul. Kartuskiej w okolicach Demptowa, 

2. [277] – 24.10.2012 – radny Marcin Horała – w 
sprawie organizacji parkowania wzdłuŜ ul. 
Kartuskiej, 

3. [278] – 26.10.2012 – radny Łukasz Cichowski  
– w sprawie funkcjonowania oraz bilansu fi-
nansowego Narodowego Stadionu Rugby w 
okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2012, 

4. [279] – 26.10.2012 – radny Łukasz Cichowski  
– w sprawie funkcjonowania oraz bilansu fi-
nansowego stadionu miejskiego w okresie od 1 
stycznia – 30 czerwca 2012, 

5. [280] – 26.10.2012 – radny Łukasz Cichowski  
– w sprawie funkcjonowania oraz bilansu fi-
nansowego muzeum miasta Gdyni w dniach 1 
stycznia – 30 czerwca 2012 r. 

6. [281] – 29.10.2012 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski  – w sprawie dotowania z budŜetu gmi-
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ny opieki nad dziećmi korzystającymi ze 
świadczeń w gdyńskich prywatnych Ŝłobkach, 

7. [282] – 29.10.2012 – radny Paweł Stolarczyk  
– w sprawie prowadzenia przez Gminę Miasta 
Gdyni zarządu bez zlecenia budynkami niczy-
imi przejętymi po wojnie na podstawie dekretu 
z 1948 r. o najmie lokali, 

8. [283] – 29.10.2012 – radny Paweł Stolarczyk  
– w sprawie realizacji akcji „Pies w wielkim 
mieście” przy ul. Widnej (k.o. Witomino Ra-
diostacja) 

_________________________________________ 


