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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 37 

28 listopada 2012 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 27.11.12, godz. 13:00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Kultury – 24 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. sprawozdanie z realizacji budŜetu miasta w I 
półroczu 2012 r.  

2. opinie do projektów uchwał na sesję 31.10. 
3. sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Skarbnik miasta przedstawił zarys konstrukcji budŜetu na 
rok 2013 oraz wykonanie I półrocza 2012. BudŜet wyko-
nano na poziomie 52%. Zarysowała się wysoka nie-
sprawność ściągalności podatku od osób fizycznych oraz 
niesprawność na rynku sprzedaŜy nieruchomości. Skut-
kuje to niemoŜnością zrównowaŜenia budŜetu na 2013 r.  
Rok 2013 to ostatni rok obowiązywania starej ustawy o 
finansach publicznych, w 2014 trzeba będzie spełnić 
nowe warunki finansowe – dochody bieŜące nie mogą 
być niŜsze niŜ wydatki bieŜące. Algorytm ten ustala 
obowiązujące w 2014 r. współczynniki zadłuŜenia – 6% - 
lecz trudno jest znaleźć na to dochody majątkowe. Bu-
dŜet miasta jest zbyt duŜy i trudno uzbierać dochody 
majątkowe na poziomie co najmniej 6%. Niedobór ten 
moŜna pokryć jedynie z dochodów bieŜących, co ozna-
cza, Ŝe trzeba drastycznie ciąć wydatki. BudŜet 2013 
ilościowo nie będzie duŜo gorszy od bieŜącego i 2011 r. 
Główne oszczędności zamierzamy uzyskać na usługach, 
na imprezach, a takŜe na sporcie. 
Nad projektem budŜetu 2013 r. komisje będą pracować w 
dniach 15-28 listopada. 
Ad. 2 
Komisja zaopiniowały następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmian do budŜetu miasta na rok 2012 – opinia 
pozytywna 5/0/0 

2. zmian WPF – opinia pozytywna 5/0/0,  
3. gromadzenie dochodów na rachunku dochodów 

własnych (projekt z aneksu) – przedstawił 
skarbnik Miasta. Opinia pozytywna – 5/0/0 

Ad. 3 
Następne posiedzenie – 30 października. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 24 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

4. sprawozdanie z realizacji budŜetu miasta w I 
półroczu 2012 r.  

5. opinie do projektów uchwał na sesję 31.10. 
6. sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Skarbnik miasta przedstawił zarys konstrukcji budŜetu na 
rok 2013 oraz wykonanie I półrocza 2012. BudŜet wyko-
nano na poziomie 52%. Zarysowała się wysoka nie-
sprawność ściągalności podatku od osób fizycznych oraz 
niesprawność na rynku sprzedaŜy nieruchomości. Skut-
kuje to niemoŜnością zrównowaŜenia budŜetu na 2013 r.  
Rok 2013 to ostatni rok obowiązywania starej ustawy o 
finansach publicznych, w 2014 trzeba będzie spełnić 
nowe warunki finansowe – dochody bieŜące nie mogą 
być niŜsze niŜ wydatki bieŜące. Algorytm ten ustala 
obowiązujące w 2014 r. współczynniki zadłuŜenia – 6% - 
lecz trudno jest znaleźć na to dochody majątkowe. Bu-
dŜet miasta jest zbyt duŜy i trudno uzbierać dochody 
majątkowe na poziomie co najmniej 6%. Niedobór ten 
moŜna pokryć jedynie z dochodów bieŜących, co ozna-
cza, Ŝe trzeba drastycznie ciąć wydatki. BudŜet 2013 
ilościowo nie będzie duŜo gorszy od bieŜącego i 2011 r. 
Główne oszczędności zamierzamy uzyskać na usługach, 
na imprezach, a takŜe na sporcie. 
Nad projektem budŜetu 2013 r. komisje będą pracować w 
dniach 15-28 listopada. 
Ad. 2 
Komisje zaopiniowały następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

4. zmian do budŜetu miasta na rok 2012 – Komi-
sja Sportu opinia pozytywna – 4/0/2, Komisja 
Oświaty opinia pozytywna – 3/0/0 

5. zmian WPF – Komisja Sportu opinia pozytyw-
na 5/0/1, Komisja Oświaty opinia pozytywna 
3/0/0 

6. statutu GOSiR – zreferował dyrektor M.Łucyk. 
Komisja Sportu opinia pozytywna – 4/0/1. 

Ad. 3 
Następne posiedzenie Komisji Sportu – 22 listopada, 
godz. 16.00. 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 25 października: 
 
Porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

komisji. 
3. Dyskusja o konkursach dla Rad Dzielnic w roku 

2012. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
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a. druk 4.1 – zmiany uchwały Rady Miasta w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni 
na rok 2012; 

b. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2012 – 2024; 

c. druk 4.4 – określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie Mia-
sta Gdyni; 

d. druk 4.5 – ustalenia stawek podatku od 
środków transportowych; 

e. druk 4.6 – określenia zasad ustalania i po-
boru opłaty targowej na terenie Miasta 
Gdyni, a takŜe jej wysokości; 

f. druk 4.7 – przyjęcia programu Gdynia 
Rodzinna na lata 2012-2018. 

5. Informacje. 
6. Wolne wnioski.  
7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji.  
8. Zakończenie posiedzenia.  
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum.  

Ad.2.Protokół z posiedzenia  w dniu 26.09.2012r. został 
przyjęty bez uwag. 

Ad.3 
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wiceprezydento-
wi – p.Michałowi Guciowi, który omówił wyniki konkur-
sów dla rad dzielnic – edycja 2012. Rozstrzygnięte zosta-
ły 3 konkursy : „”Bezpieczna dzielnica”,  „Gdynia po 
godzinach” i „Piękna dzielnica”. Pan Prezydent szcze-
gólnie zwrócił uwagę na konkurs „Piękna dzielnica”, 
który był ogłoszony dodatkowo z uwagi na to, iŜ w po-
przedniej edycji prawie wszystkie wnioski konkursowe 
zostały odrzucone z powodu braków formalnych. Tym 
razem, w wyniku poszerzenia konsultacji projektów 
przed ich formalnym złoŜeniem, zakwalifikowano do 
konkursu 18 z 19 złoŜonych projektów.  
Radna p.Beata Szadziul złoŜyła propozycję, aby dodat-
kowo punktować konkursowe projekty rad dzielnic, które 
mają wpływ na uaktywnienie osób niepełnosprawnych. 
Prezydent M.Guć poprosił o przygotowanie propozycji 
takiego zapisu w formularzu wniosku konkursowego. 
Członkowie Komisji dyskutowali nad moŜliwością 
wprowadzenia nowego konkursu dla rad dzielnic zbliŜo-
nego tematyką do przygotowywanego aktualnie przez 
radnych miasta  projektu „Gdynia rodzinna”. 
Ad.4 
Zastępca Skarbnika Miasta – p. Alicja Helbin  – przed-
stawiła członkom Komisji projekty następujących 
uchwał: 

• w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na 
rok 2012 – druk 4.1 

Projekt został zaopiniowany pozytywnie - Wynik 
głosowania -  5/0/1; 

• w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia 
na lata 2012-2024 – druk 4.2 

Projekt został zaopiniowany pozytywnie - Wynik 
głosowania -  5/0/1. 
Zastępca Skarbnika Miasta – p. Stanisław Zachert  – 
zapoznał członków Komisji z projektami następujących 
uchwał: 

• druk 4.4 – określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni; 

Projekt został zaopiniowany pozytywnie - Wynik 
głosowania -  5/0/1; 

• druk 4.5 – ustalenia stawek podatku od środ-
ków transportowych; 

Projekt został zaopiniowany pozytywnie - Wynik 
głosowania -  6/0/0; 

• druk 4.6 – określenia zasad ustalania i poboru 
opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, 
a takŜe jej wysokości; 

Projekt został zaopiniowany pozytywnie - Wynik 
głosowania -  6/0/0. 
Uzasadniając podwyŜki ww podatków i opłaty targowej 
Skarbnik zwrócił uwagę, Ŝe kwoty w większości wzrasta-
ją o ok. 4% kaŜda, co odpowiada wskaźnikowi inflacji. 
Radna Miasta – p. Beata Szadziul przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia programu Gdynia Rodzinna 
na lata 2012-2018 – druk 4.7. 
Projekt Gdynia Rodzinna przygotowywany był przez 
grupę radnych około 1,5 roku. Przeprowadzono badania 
potrzeb i konsultacje społeczne.  
Projekt adresowany jest do mieszkańców Gdyni. Ma on 
m.in. na celu stworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin, 
poprawę warunków Ŝycia, wyrównywanie szans rozwo-
jowych dzieci i młodzieŜy pochodzących z róŜnych  
środowisk, stworzenie warunków dla rozwoju integracji 
międzypokoleniowej. 
Projekt uzyskał opinię pozytywną - wynik głosowania 
6/0/0 
Ad.5  
Przewodniczący Komisji zaproponował zorganizowanie 
posiedzenia Komisji z udziałem Opiekuna MłodzieŜowej 
Rady Miasta Gdyni oraz kolejne wyjazdowe do rad 
dzielnic, OIK-u i CAS-u.  
Ad. 6 
Nie było. 
Ad. 7 
Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się 22.11.12. O 
następnych terminach posiedzeń Komisji członkowie 
zostaną poinformowani. 
Ad. 8 
Przewodniczący Komisji zakończył spotkanie. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 29 
października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 31 paź-
dziernika, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.1 – zmian do budŜetu miasta na rok 2012 – opinia 
pozytywna – 3/0/2 
4.2. – WPF – opinia pozytywna – 3/0/2 
4.4. – podatek od nieruchomości – opinia pozytywna – 
5/1/0 
4.5. – podatek od środków transportowych – opinia pozy-
tywna – 5/1/0 
4.6. – opłata targowa – opinia pozytywna – 5/1/0 
4.8 – wezwanie Piotr Pomorski – opinia pozytywna – 
6/0/0 
4.9. – opinia pozytywna – 6/0/0 
4.10. – opinia pozytywna – 6/0/0 
4.11. – opinia pozytywna – 6/0/0 
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4.12. – opinia pozytywna – 5/0/1 
4.14. – opinia pozytywna – 6/0/0 
4.15. – opinia pozytywna – 7/0/0 
4.16. – opinia pozytywna – 7/0/0 
4.17. – opinia pozytywna z autopoprawką – 7/0/0 
Ad. 2 
Gościem komisji był pan Ryszard Walczak (Redłowo). 
JuŜ na poprzedniej komisji sygnalizował on problem 
wydania pozwolenia na budowę na granicy rezerwatu w 
Redłowie, lecz komisja nie wyraziła wówczas woli zaję-
cia się sprawą. Na obecnym posiedzeniu komisja wysłu-
chała informacji p. Walczaka. 
W sierpniu wydana została negatywna decyzja Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska i sprawa trafiła do 
Głównej DOŚ. Nie jest to pierwsza próba wdarcia się 
inwestorów w tkankę rezerwatu. 
Przewodniczący komisji podziękował p. Walczakowi za 
przedstawienie tematu. Komisja postanowiła bliŜej przyj-
rzeć się zasygnalizowanemu zagadnieniu. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 31 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

7. projekt budŜetu jednostek kultury na 2013 r. 
Ad. 1 
 
Członkowie komisji wysłuchali dyrektorów gdyńskich 
jednostek kultury: 
1. Teatr Miejski – dyr. W. Zieliński. Brak na rok 2013 

to ok. 1,5 mln zł, a konkretnie 1.233 tys. Wpływy z 
biletów się nie zwiększą – ok. 700 tys. zł. Cen bile-
tów nie moŜna podnieść, bo to drastycznie obniŜy 
frekwencję. Ograniczone środki na budowę sceny 
letniej, brak środków na promocję jednostki. Trzeba 
ograniczyć wszelkie umowy cywilnoprawne dla 
osób prywatnych. Dyrektor podkreślił zbyt małą ob-
sługę techniczną. Planowane są min. 2 premiery w 
ciągu roku – to koszt ok. 600 tys. Wiceprzewodni-
cząca B.Łęgowska prosiła o zestawienie tytułów i 
kosztów planowanych premier na rok przyszły. 

2. Muzeum Miasta Gdyni – dyr. D.Płaza-Opacka. Brak 
w budŜecie na 2013 r. to 645 tys. zł. Głównie na: re-
alizację wystaw, wydania publikacji, konserwację 
muzealiów, oprawę obrazów, utrzymanie działalno-
ści bieŜącej, w tym wynagrodzenia osobowe, ener-
gia, internet, czynsz, zakup wyposaŜenia i narzędzi, 
usługi transportowe, kserograficzne, konserwacja 
sprzętu. 

3. Miejski Konserwator Zabytków – dr R.Hirsch. 
Projekt budŜetu to 1.440 tys., około 500 tys. mniej 
niŜ w r. 2012. Wniosków na dotacje złoŜono na ok. 
1 mln zł, chcemy kontynuować zadania konserwa-
torskie obiektów zabytkowych i prace przy obiek-
tach naleŜących do gminy. Zamierzamy wydać 
ksiąŜkę z konferencji o modernizmie. Planujemy 
powiększyć zespół w Biurze Konserwatora Zabyt-
ków o ½ etatu w roku 2013.  

4. Wydział Kultury – naczelnik W.Grzechnik. Wyko-
nanie za 2012 to 99 % planów. Przedstawił kalen-
darz imprez. Rok 2013 będzie trudniejszy – środki 
na wiele imprez zostały ograniczone, na promocję 
brakuje ok. 300 tys. zł. Wydział będzie o nie zabie-
gał. 

Komisja wysłuchała w/w informacji, opinię na temat 
projektu budŜetu wypracuje na kolejnym spotkaniu – 27 
listopada, godz. 17.00, w którym udział wezmą pzred-
stawiciele Centrum kultury, Biblioteki Miejskiej i Mu-
zeum Emigracji. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa i Komisja Strategii – 
26 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu budŜetu miasta na rok 
2013, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady (tylko Komisja Statutowa). 

Ad. 1 
Projekt budŜetu miasta na rok 2013 wraz z projektem 
Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawił skarbnik 
miasta.  
ZałoŜenia konstrukcyjne budŜetu są następujące: 

1. konieczność liczbowego zmniejszenia budŜetu 
w relacji do roku 2012, 

2. pozostawienie wynagrodzeń na poziomie 
100%, zmniejszenie usług do średnio 72,5%, 

3. konieczność takiego skonstruowania budŜetu, 
aby na jego bazie moŜna było skonstruować 
prawidłowy budŜet roku 2014, który będzie 
tworzony juŜ zgodnie z wymogami nowej 
ustawy o finansach publicznych. 

BudŜet 2013 będzie ostatecznie niŜszy od 2012 o ok. 
2,5%, przy czym realnie ta wielkość moŜe się zwiększyć 
(faktury z grudnia płacone będą w styczniu 2013, czyli z 
pieniędzy przyszłorocznych). 
Opinie do projektu budŜetu: 
Komisja Strategii – pozytywna – 4/0/1 
Komisja Statutowa – pozytywna – 4/0/0. 
Opinie do projektu WPF: 
Komisja Strategii – pozytywna – 4/0/1 
Komisja Statutowa – pozytywna – 4/0/0. 
Ad. 2 
Komisja Statutowa zaopiniowała projekty uchwał na 
najbliŜszą sesję RM: 
zmiany do budŜetu miasta na rok 2012 – opinia pozytyw-
na – 3/0/0 
zmiany do WPF – opinia pozytywna – 3/0/0. 
______________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2012-10-09: 
 
8119/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 

wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni rejon Mola Rybac-
kiego 

8120/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnicy 
Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic 
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Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembiń-
skiego 

8121/12/VI/P - zmieniające umowę Nr 
KB/755/PON/18/W/2011 zawartą dnia 23 
grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta 
Gdynia a Pomorską Fundacją Filmową 

8122/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej wykonania robót budowlanych 
pn. „Zintegrowany System Zarządzania 
Ruchem TRISTAR” 

8123/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

8124/12/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym w budynku 
mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni 

8125/12/VI/M - wykonania wymiany szyb w witry-
nach lokali uŜytkowych przy ul. Traugutta 2 
w Gdyni 

8126/12/VI/M - wykonania dwóch chodników pro-
wadzących do budynku mieszkalnego przy 
ul. Widnej 5 

8127/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 1100m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Rybaków - 
część działki część działki 1062/10 - prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

8128/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Racławickiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8129/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyń-
skiej 130 A przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

8130/12/VI/M - ustalenia wykazu oraz warunków 
oddania w trybie bezprzetargowym w uŜyt-
kowanie wieczyste nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni poło-
Ŝonej w Gdyni przy ulicy Szyprów 14 

8131/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
8078/12/VI/S w sprawie wyraŜenia zgody 
na dzierŜawę kopiarek na potrzeby Urzędu 
Miasta Gdyni 

8132/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie 07 października 2012 ro-
ku imprezy – „Psie fikołki” w ramach pro-
gramu „Pies w wielkim mieście” 

8133/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Chylońska 178 

8134/12/VI/M - rozwiązania z Robotniczą Spółdziel-
nią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej 
umowy uŜytkowania wieczystego w sto-
sunku do nieruchomości połoŜonej przy 
ulicy Gen. Broni Władysława Sikorskiego 

8135/12/VI/M - wyraŜenia zgody o wystąpienie na 
drogę postępowania sądowego i egzeku-
cyjnego 

8136/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
SK/390/PD/17/W/2012 z dnia 22 lutego 
2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia 
a Wydawnictwem Oskar sp. z o. o. 

8137/12/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych w 
Szkole Podstawowej Nr 18 w Gdyni na po-
trzeby realizacji projektu sportowego dla 
dzieci i młodzieŜy ,,ASSECO PROKOM 
JUNIOR’’ organizowanego przez Gdyński 
Klub Koszykówki Arka 

8138/12/VI/P - zorganizowania obchodów Dnia 
Papieskiego w dniu 14 października 2012 
r. 

8139/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8140/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8141/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8142/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

8143/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia 
oraz wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z 
mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości drogowej 

8144/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę rocznej dzierŜawy łączy transmi-
sji danych pomiędzy Gdyńskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości i siedzibą 
ZUS 

8145/12/VI/O - organizacji uroczystości wręczenia 
Nagród Prezydenta Miasta Gdyni 

8146/12/VI/P - zakupu fotografii 
8147/12/VI/P - przygotowania materiału filmowego 

dotyczącego Gdyni 
8148/12/VI/P - zakupu materiałów promocyjnych 
8149/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 

Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum 
w Bussum w ramach wymiany polsko – ho-
lenderskiej 

8150/12/VI/P - tłumaczenia symultanicznego oraz 
folderów promocyjnych podczas międzyna-
rodowej konferencji projektu unijnego „IN-
TERFACE” 

8151/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/259/UI/80/W/2012 z dnia 25.04.2012 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej na 
Placu Dworcowym w Gdyni – Chyloni” 

8152/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EURO na wykonanie robót 
związanych z zadaniem: „Budowa kaplicy 
pogrzebowej z zapleczem technicznym 
przy ul. Witomińskiej w Gdyni 

8153/12/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę zało-
Ŝenia trawników i nasadzenia traw ozdob-
nych w rejonie przystanku Gdynia Wzgórze 
Św. Maksymiliana 

8154/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie prac porządkowych w za-
kresie zadrzewień w rejonie Kamiennej 
Góry 

8155/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania 
publicznego przeprowadzanego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200.000 EUR na dostawę dla Gminy 
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Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz 
odbiór i złomowanie uŜywanych tablic reje-
stracyjnych 

8156/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

8157/12/VI/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni 
w Gdyni do przeprowadzenia postępowań i 
udzielenia zamówień na dostawę oraz na 
dystrybucję energii elektrycznej w trybie 
zamówień z wolnej ręki na rzecz Urzędu 
Miasta Gdyni i Zarządu Dróg i Zieleni w 
Gdyni 

8158/12/VI/U - zamówienia przeprowadzenia popu-
laryzacji zabytków najstarszej dzielnicy 
Gdyni w ramach obchodów 800-lecia 
Oksywia 

8159/12/VI/U - zawarcia porozumienia z Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Gdyni dotyczącego wykonania 
przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej w związku z plano-
waną realizacją zadania pn.: „Rozbudowa 
ul. świrowej w Gdyni wraz z ulicami Murar-
ska i Malarską” 

8160/12/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 sieci sanitarnej i wodocią-
gowej dla nieruchomości połoŜonych przy 
Al. Zwycięstwa 138” 

8161/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie zmian w do-
kumentacji projektowo- kosztorysowej bu-
dowy ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Kartu-
skiej 

8162/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 
2012 

8163/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 
rok 

8164/12/VI/P - budowy monitoringu wizyjnego – 
przejście podziemne pod ul. Droga Gdyń-
ska na przedłuŜeniu tunelu PKP Gdynia 
Wzgórze św. Maksymiliana 

8165/12/VI/R - aneksu nr 2 do Podręcznika we-
wnętrznych procedur wdraŜania w placów-
kach oświatowych projektu pn: „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w Gdy-
ni” 

8166/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 7133/12/VI/R 
z 3 lipca 2012 r. w sprawie przekazania do 
realizacji wybranych przez radę dzielnicy 
Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno-
remontowych na lata 2011 - 2014 

8167/12/VI/R - zmiany umowy o powierzenie zada-
nia prowadzenia schroniska dla bezdom-
nych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni 

8168/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad wykonaniem robót 
uzupełniających związanych z realizacją 
zadania pn: „Zintegrowany System Zarzą-
dzania Ruchem” 

8169/12/VI/P - zmiany zarządzenia dotyczącego 
wynajmu wystawy 

8170/12/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 pn: „Budowa dróg gminnych wraz z 
infrastrukturą techniczną w rejonie ulic 
Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni” 

8171/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na robotę budowlaną pn: 
„Modernizacja ul. Przebendowskich w 
Gdyni” 

8172/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 5.000.000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Modernizacja ul. Przeben-
dowskich w Gdyni” 

8173/12/VI/P - zakupu lup elektronicznych przezna-
czonych dla osób słabowidzących 

8174/12/VI/P - zakupu ksiąŜki edukacyjnej pt: „TuŜ 
pod moim nosem” 

8175/12/VI/U - zamówienia renowacji oryginalnej 
stolarki drzwiowej z budynków zabytko-
wych w Gdyni 

8176/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie toreb papie-
rowych z nadrukiem promującym miasto 

8177/12/VI/M - akceptacji treści regulaminu i ogło-
szenia konkursu na „Opracowanie koncep-
cji i kreacji kampanii wizerunkowej miasta 
Gdyni” 

8178/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promocyjnym miasta Gdyni 

8179/12/VI/M - ustalenia wykazu części nierucho-
mości stanowiących własność Gminy Mia-
sta Gdyni połoŜonych przy ul. Wójta Radt-
kego przeznaczonej do najmu na czas 
oznaczony 

8180/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeń-
stwa kupna nakładów poniesionych na wy-
budowanie tymczasowego pawilonu han-
dlowego nr 126 zlokalizowanego na placu 
targowym 

8181/12/VI/O - przyznania nagród Prezydenta Mia-
sta Gdyni dla gdyńskich pracowników 
ochrony zdrowia 

 
2012-10-11: 

 
8182/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EU-

RO, na publikację w Dzienniku Bałtyckim 
dodatku poświeconego Międzynarodowe-
mu Forum Gospodarczemu Gdynia 2012 

 
2012-10-16: 

 
8183/12/VI/P - zakupu materiałów promocyjnych 
8184/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 

miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego części dzielnic: Wzgórze 
Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w 
Gdyni rejon przyrody „Kępa Redłowska” 
wraz z otoczeniem 

8185/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych do 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnicy Or-
łowo w Gdyni 

8186/12/VI/R - zawarcia umowy o dofinansowanie 
projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa 
Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zaku-
pem niezbędnego wyposaŜenia” ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

8187/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie i mon-
taŜ dystrybutorów papierowych torebek na 
psie nieczystości 

8188/12/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na świadczenie 
zastrzeŜonych usług pocztowych w 2013 
roku 

8189/12/VI/S - zawarcia aneksu do umowy 
KB/886/SI/13-W/2012 z dnia 20.08.2012 r. 
dotyczącej dostawy i instalacji sprzętu 
komputerowego dla 52 placówek oświato-
wych w Gdyni, realizowanej w ramach pro-
jektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” 

8190/12/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Miasta 
Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspól-
noty mieszkaniowej budynku przy ul. No-
wogrodzkiej 38 w Gdyni 

8191/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielo-
wi budynku z tytułu niedostarczenia przez 
gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi 
uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sadowego  

8192/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Kadmowej 7 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

8193/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Kuśnierskiej 11C 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8194/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul.Kuśnierskiej 11D 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8195/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ulicy Ledóchowskiego 
11 przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8196/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ulicy Ledóchowskiego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8197/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul.Manganowej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

8198/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

połoŜonej przy ul. Widnej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8199/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Biskupa Dominika prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

8200/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul.Marynarska 24 

8201/12/VI/M - wyraŜenia zgody na uzgodnienie 
treści księgi wieczystej z rzeczywistym sta-
nem prawnym 

8202/12/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na tere-
nach gminnych będących w zarządzie Ad-
ministracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

8203/12/VI/M - wykonania wycinki drzewa na tere-
nie gminnym będącym w zarządzie Admi-
nistracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

8204/12/VI/M - wykonania wymiany instalacji gazo-
wej w mieszkaniu przy ul. Zamenhofa 71 w 
Gdyni 

8205/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na opracowanie Ekspertyzy Tech-
nicznej dla podziemia Miejskiej Hali Tar-
gowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w 
Gdyni 

8206/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na remont Bałtyckiego 
Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Ja-
na Pawła II w Gdyni 

8207/12/VI/M - sporządzenia szczegółowej specyfi-
kacji technicznej robót dotyczących wy-
miany pokrycia dachu gminnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28 – 
30 w Gdyni 

8208/12/VI/M - przestawienia pieców gazowych w 
gminnych lokalach mieszkalnych w budyn-
kach zarządzanych przez Administrację 
Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni 

8209/12/VI/R - upowaŜnienia do podpisania aneksu 
Nr 3/2012 do umowy Nr KB/2/MOPS/2011 
z dnia 15.04.2011r. w sprawie realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na prowadzeniu 
całodobowej placówki opiekuńczo- wycho-
wawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzie-
ci w wieku od 3.roku Ŝycia do 18. roku Ŝy-
cia 

8210/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 7918/12/VI/O 
z dnia 25 września 2012r w sprawie: dofi-
nansowania kosztów dowozu dziecka nie-
pełnosprawnego do Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w 
Sopocie 

8211/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji 
oraz zakupu nagród dla laureatów „VIII 
Gdyńskiego MłodzieŜowego Turnieju Tury-
styczno – Krajoznawczo – Ekologicznego o 
puchar Prezydenta Miasta Gdyni” i „VIII 
Gdyńskiego MłodzieŜowego Marszu na 
orientację o puchar im. Wacława Jakubow-
skiego” organizowanego przez Szkołę 
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Podstawową nr 33 w Gdyni oraz Klub Tu-
rystyki Pieszej PTTK „Belfer” 

8212/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród w międzyszkolnym konkursie histo-
rycznym „Przez wieki do niepodległości” 

8213/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 
Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy z 
Autyzmem w Gdańsku 

8214/12/VI/U - uczestnictwa w ogólnopolskim Kon-
kursie PZITB „BUDOWA ROKU 2012” 
obiektu – kaplica pogrzebowa ZCK przy 
ulicy Witomińskiej w Gdyni 

8215/12/VI/O - aneksu nr 1 do umowy 
KB/1065/OZ/27/W/2012 z dnia 31.08.2012 
r. 

8216/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sadowego i egzekucyjnego 

8217/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sadowego i egzekucyjnego 

8218/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sadowego i egzekucyjnego 

8219/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sadowego i egzekucyjnego 

8220/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
7380/12/VI/S 

8221/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup artykułów spoŜyw-
czych na potrzeby UMG 

8222/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2012roku 

8223/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8224/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonych przy ul.Turkusowej, 
ul.Benisławskiego, ul. Kuśnierskiej, 
ul.Boisko, ul.Kwiatkowskiego przeznaczo-
nych do wydzierŜawienia 

8225/12/VI/M - określenia wykazu oraz warunków 
sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dzierŜawcy nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ulicy Halickiej 7a 

8226/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Nowogrodzkiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

8227/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na druk materiałów informa-
cyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości 

8228/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zdjęć 
na potrzeby wykonania materiałów promu-
jących Gdyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 

8229/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie druku ulotek promujących 
miejskie produkty turystyczne: Gdyński 
Szlak Modernizmu, Szlak Legendy Mor-
skiej Gdyni, Szlak Kulinarny Centrum Gdy-
ni 

8230/12/VI/K - zmiany budŜetu miasta Gdyni na rok 
2012 

8231/12/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu 
Miasta Gdyni na 2012 rok 

8232/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami na 2012 rok 

8233/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie docieplenia 
dachu budynku przy ul. Kartuskiej 20 w 
Gdyni 

8234/12/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
6 gminnych budynkach mieszkalnych w 
Gdyni przy ul. Chabrowej 7, Kalksztajnów 
3, Pustej 11, Rybińskiego 47, Kapitańskiej 
45 i Morelowej 1B 

8235/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: 
„Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni – 
Chwarznie” 

8236/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji 
dla odprowadzenia wód deszczowych ze 
zlewni Działki Leśne do istniejącego kanału 
w ulicy Jana z Kolna oraz do projektowa-
nego kanału w ul. Nowej Węglowej 

8237/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: 
„Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, 
Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. 
Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

8238/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup tonerów do ksero-
kopiarek i faxów na potrzeby Urzędu Mia-
sta Gdyni 

8239/12/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup stroju 
słuŜbowego dla pracowników Urzędu Mia-
sta Gdyni 

8240/12/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie komi-
sji przetargowej i ogłoszenia sprzedaŜy w 
drodze przetargu samochodu osobowego 
Urzędu Miasta Gdyni 

8241/12/VI/S - wyraŜenia zgody na wykonanie mo-
dernizacji systemu monitoringu 

8242/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na usługę zagospo-
darowania wybranych terenów zieleni Mia-
sta Gdyni – w zakresie części 5 

8243/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę: nasion roślin kwitnących, ma-
teriałów ogrodniczych oraz materiału ro-
ślinnego 

8244/12/VI/P - wyraŜenia zgody na organizację 
seminarium pt. „Obserwatorium Gospodar-
cze w ekologicznym korytarzu logistycz-
nym Bałtyk-Adriatyk”, w ramach projektu 
unijnego „BOTHNIAN GREEN LOGISTIC 
CORRIDOR” 

8245/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/1990/PK/46-w/09 dotyczącej najmu 
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miejsca na montaŜ urządzeń monitoringu 
wizyjnego 

8246/12/VI/P - zabezpieczenia środków finanso-
wych na realizację zamówień związanych z 
utrzymanie w sprawności technicznej mo-
nitoringu wizyjnego miasta 

8247/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/1140/PK/25-w/2012 dotyczącej dosta-
wy energii elektrycznej dla potrzeb monito-
ringu wizyjnego Gdyni 

8248/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/1139/PK/24-w/2012 dotyczącej dosta-
wy energii elektrycznej dla potrzeb monito-
ringu wizyjnego Gdyni 

8249/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy na 
sprzedaŜ energii elektrycznej dla potrzeb 
monitoringu wizyjnego 

8250/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumenta-
cji projektowo- kosztorysowej budowy mo-
nitoringu parkingów rowerowych w ramach 
programu pn.: „Rozwój komunikacji rowe-
rowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 
2007-2013” 

8251/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na „Wykonanie pomiaru sytu-
acyjnego 3 budynków, w celu doprowa-
dzenia do zgodności stanu faktycznego ze 
stanem ujawnionym w Ewidencji Gruntów” 
oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umo-
wy 

8252/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

8253/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy Placu Dworcowym 2 A 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

8254/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Lnianej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8255/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8256/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

8257/12/VI/M - zmiany do umowy dzierŜawy 
TG/308/93 z dnia 19.10.1993r, dotyczącej 
gruntu połoŜonego pod placem targowym –
stragan 

8258/12/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz sądową /ul. War-
szawska 80 

8259/12/VI/P - organizacji posiedzenia Komisji ds. 
MłodzieŜy Związku Miast Bałtyckich - UBC 
Commission on Youth Issues oraz na or-
ganizację pobytu w Gdyni delegacji z mia-
sta Rustavi (Gruzja) 

8260/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1105/UI/187/W/2012 na wykonanie izo-
lacji akustycznej dwóch ścian budynku 

wraz z wymianą stolarki okiennej oraz 
opaski wokół budynku przy ul. Stryjskiej 7 

8261/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na publikację ogłoszenia 

8262/12/VI/M - rozwiązania za porozumieniem stron 
umowy dzierŜawy nr MG/16/98 z 2 lutego 
1998 r 

8263/12/VI/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
TG/174/94 i wydatkowania środków budŜe-
tu miasta 

8264/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych 
przez radę dzielnicy Redłowo przedsię-
wzięć inwestycyjno-remontowych na lata 
2011-2014 

8265/12/VI/O - wyraŜenia zgody na prowadzenie w 
Technikum Transportowym w Gdyni do-
kumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie 
w postaci elektronicznej 

 
2012-10-11: 

 
8266/12/VI/M - uniewaŜnienia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 200.000 EUR na usługę „Komplek-
sowej modernizacji ewidencji gruntów i bu-
dynków Miasta Gdyni dla obrębu ewiden-
cyjnego Chwarzno–Wiczlino” 

8267/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu ograniczonego o wartości poni-
Ŝej 200 000 EUR na usługę: ” Komplekso-
wej modernizacji ewidencji gruntów i bu-
dynków Miasta Gdyni dla obrębu ewiden-
cyjnego Chwarzno - Wiczlino” 

 
2012-10-16: 

 
8268/12/VI/O - zakupu upominku dla Zespołu Szkół 

Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni z 
okazji jubileuszu 20-lecia działalności 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [287] – 16.11.2012 – radny Łukasz Cichowski 

– w sprawie rządowych programów „Rodzina 
na Swoim” – oraz mieszkania dla młodych w 
kontekście interesów Gdyni, 

2. [288] – 23.11.2012 – radny Łukasz Cichowski, 
radna Mirosława Król – w sprawie niespójno-
ści w dokumentach planistycznych zw. z prze-
biegiem obwodnicy północnej aglomeracji 
Trójmiasta oraz lokalizacji węzła „Droga 
Czerwona”. 

_________________________________________ 


