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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 51 

23 października 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 22.10.13, godz. 12.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Oświaty – 19 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał przed sesją 

RMG. 
3. Podsumowanie wyników testów sprawdzają-

cych kl. VI SP. 
4. Sprawy wniesione: dziennik elektroniczny. 
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych i stwier-
dzeniem kworum Przewodnicząca Ewa Krym. 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił 
proponowane zmiany do budŜetu MG na rok 2013. Wi-
ceprezydent Ewa Łowkiel rozszerzyła o dodatkowe 
wyjaśnienia wątek adaptacji budynku na Ŝłobek, o które-
go dofinansowanie wnioskowano do funduszy unijnych. 
śłobek zostanie otwarty w lutym dla 60-tki dzieci. 
Członkowie komisji po wysłuchaniu wyjaśnień zaopi-
niowali projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: 
4/0/0. Wieloletnia Prognoza Finansowa takŜe uzyskała 
opinię pozytywną w głosowaniu: 4/0/0.  
Kolejne projekty uchwał omówiła pani Wiceprezydent, a 
komisja zaopiniowała je pozytywnie w głosowaniach:  
- w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/ 654/97 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 1997 roku w sprawie 
utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz VII 
Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy 
ulicy Władysława IV 54 – 4/0/0, 
- w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w 
Gdyni ul. Śmidowicza 49 – 4/0/0, 
- w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni 
ul. Tetmajera 65 – 4/0/0, 
- w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni 
ul. Energetyków  13 A – 4/0/0, 
- w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni 
ul. Morska  79 – 4/0/0. 
Ad 3. Omówienie wyników testów sprawdzających kl. VI 
SP oparte zostały na sprawozdaniu OKE.  
4 kwietnia 2013 roku w szkołach podstawowych w całej 
Polsce  po raz dwunasty  został  przeprowadzony egza-
min zewnętrzny badający u uczniów szóstej klasy  po-
ziom umiejętności opisanych w standardach wymagań 
egzaminacyjnych. Średni wynik uzyskany przez uczniów 

z województwa wyniósł 23,69 punktu, co stanowi 59% 
maksymalnej liczby punktów moŜliwych do otrzymania. 
Szóstoklasiści z województwa pomorskiego, którzy 
osiągnęli ze sprawdzianu wyniki niskie, uzyskali średnio 
12,28 punktów (30,7% pkt moŜliwych do zdobycia). 
Szóstoklasiści, którzy osiągnęli wyniki średnie, uzyskali 
średnio 23,97 punktów (59,9 % pkt moŜliwych do zdoby-
cia). 
Szóstoklasiści, którzy osiągnęli wyniki wysokie, uzyskali 
średnio 34,85 punktów (87,1 % pkt moŜliwych do zdoby-
cia). W strefie wyników niskich znalazło się 22,9 % 
uczniów z województwa pomorskiego, a w strefie wyni-
ków wysokich – 22,1%. Wyniki w poszczególnych mia-
stach na prawach powiatu: m. Gdańsk 26,41, m. Gdynia 
27,54, m. Sopot 26,92 
NajwyŜszy średni wynik w województwie pomorskim 
uzyskali szóstoklasiści z Gdyni (69 % punktów moŜli-
wych do zdobycia). 
NajwyŜsze wyniki uczniowie uzyskali za rozwiązanie 
zadań badających umiejętności z obszaru czytanie. Wy-
nik średni szóstoklasistów z województwa w tym obsza-
rze jest niŜszy o 1 punkt procentowy od wyniku uzyska-
nego przez populację wszystkich szóstoklasistów w 
kraju. Umiejętność pisania podczas tegorocznego spraw-
dzianu była badana za pomocą dwóch zadań otwartych: 
jednego zadania krótkiej odpowiedzi i jednego – rozsze-
rzonej. Uczniowie z województwa uzyskali za pisanie 
wynik wyŜszy o 2 punkty procentowe od średniego wy-
niku populacji krajowej (65,4% w województwie, 63,4% 
w kraju). Szóstoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie ze 
sformułowaniem zwięzłego tekstu argumentacyjnego na 
zadany temat. Umiejętność rozumowania podczas tego-
rocznego sprawdzianu była badana za pomocą czterech 
zadań zamkniętych oraz dwóch otwartych. Za rozwiąza-
nie tych zadań szóstoklasista mógł uzyskać maksymalnie 
8 punktów. Uczniowie z województwa uzyskali za ich 
wykonanie wynik niŜszy o 2 punkty procentowe od 
średniego wyniku populacji krajowej (50% w wojewódz-
twie, 52% w kraju). Umiejętność korzystania z informacji 
podczas tegorocznego sprawdzianu była badana za po-
mocą czterech zadań zamkniętych. Za rozwiązanie tych 
zadań szóstoklasista mógł uzyskać maksymalnie 4 punk-
ty. Uczniowie z województwa uzyskali za ich wykonanie 
wynik wyŜszy o 0,3 punktu procentowego od  
średniego wyniku populacji krajowej (62,3 % w woje-
wództwie, 62% w kraju). Umiejętność  wykorzystywania 
wiedzy w praktyce podczas tegorocznego sprawdzianu 
była badana za pomocą  dwóch zadań zamkniętych i 
dwóch otwartych. Za rozwiązanie tych zadań szóstoklasi-
sta mógł uzyskać maksymalnie 8 punktów. Uczniowie z 
województwa uzyskali za ich wykonanie wynik niŜszy o 
3,3 punktu procentowego od średniego wyniku populacji 
krajowej (43,6% w województwie, 46,9% w kraju). 
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Uczniowie większości szkół niepublicznych w woje-
wództwie pomorskim uzyskali wyniki  znacznie wyŜsze 
od uczniów szkół publicznych. RóŜnica ta wynosi około 
13 pkt procentowych (m. Gdynia: szkoły publiczne: 
27,40, szkoły niepublicz. 33,52).  
Ad 4. Członkowie komisji wysłuchali informacji na temat 
wdraŜania w szkołach dziennika elektronicznego. Na-
uczyciele skarŜą się na trudności w uzupełnianiu wpisów 
do dziennika, problemy z zawieszającymi jego działanie 
aktualizacjami, a takŜe podziałem na przedmioty. Pani 
Wiceprezydent prosiła o przekazanie uwag pisemnie.  
Dyskutowano takŜe nad doborem podręczników i lobo-
waniem wydawnictw, a takŜe przyszłością testów spraw-
dzających dla klas trzecich SP. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 27 sierpnia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach. 
4. Przyjęcie protokołu z 25 czerwca br. 
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych 
przewodniczący komisji dr Marcin Wołek. 
Ad 2. Porządek przyjęto bez uwag. 
Ad 3. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił 
kolejno projekty uchwał dot. finansów gminy, które 
zostały zaopiniowane pozytywnie w głosowaniu: 
1. zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2013 – 6/0/1 
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na 
lata 2013-2033 – 6/0/0, 
3. zaciągnięcie poŜyczki ze środków pochodzących z 
Inicjatywy JESSICA na realizację zadania pn. „Gdyńska 
Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem 
Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkie-
go wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkie-
go na Kamienną Górę” – 6/0/1. 
Następnie Wiceprezydent Marek Stępa oraz pani Iwona 
Markesič z BPP przedstawili projekty uchwał w sprawie 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złoŜonego 
przez Barbarę Urbaś, dotyczącego uchwały nr 
XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 
2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry 
w Gdyni – przyjęty w głosowaniu: 4/0/0 oraz w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic 
J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskie-
go – przyjęty w głosowaniu: 7/0/0.  
Ustanowienie Zintegrowanego Planu ZrównowaŜonego 
Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta Gdyni (ZIPROM) 
takŜe zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/2. 
Projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieniem 
komunalnym zostały kolejno zaopiniowane pozytywnie 
w głosowaniach: 

1. nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
nieruchomości połoŜonej w pasie ul. Jałowco-
wej – 7/0/0; 

2. nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni działek połoŜo-
nych w Gdyni przy ul. Chromowej, – 7/0/0; 

3. wyraŜenie zgody na zbycie na rzecz Skarbu 
Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni, – 7/0/0; 

4. wyraŜenie zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Snycerskiej 13, – 7/0/0; 

5. wyraŜenie zgody na oddanie w uŜytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat części gruntu stano-
wiącego własność Gminy Miasta Gdyni, – 
7/0/0. 

Ad 4. Protokół z posiedzenia w dniu 25 czerwca został 
przyjęty bez uwag w głosowaniu: 7/0/0. 
Ad 5. Radny Jerzy Miotke zaproponował spotkanie rad-
nych w Stoczni CRIST Gdynia (statek VIDAR do monta-
Ŝu wieŜ wiatrowych na morzu) – 3 września br, natomiast 
stacjonarne posiedzenie komisji odbędzie się 24 września 
o godz. 16.00. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Sportu – 27 sierpnia: 
 
Porządek obrad: 

6. Otwarcie obrad. 
7. Sprawozdanie GOSiR – Lato w Gdyni. 
8. Zaopiniowanie uchwał na sesje RMG. 

Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych i stwier-
dzeniem kworum Przewodnicząca  Joanna Zielińska. 
Ad 2. Sprawozdanie z realizacji przez Gdyński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przedstawił zastępca Dyrektora Rafał 
Klajnert. Omówił kolejno imprezy, które odbywały się w 
okresie letnim, omawiając wyczerpująco ostatnią – spa-
cer przez Zatokę Gdańską.  
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 
Ad 3. Projekty uchwał dot. realizacji budŜetu MG omó-
wił prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, a następnie 
zaopiniowano pozytywnie w kolejnych głosowaniach:  
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2013, - 6/0/0; 
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na 
lata 2013-2033 – 6/0/0; 
- zaciągnięcia poŜyczki ze środków pochodzących z 
Inicjatywy JESSICA na realizację zadania pn. „Gdyńska 
Szkola Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem 
Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkie-
go wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkie-
go na Kamienną Górę” – 6/0/0. 
Pan dyr. R. Klajnert przedstawił projekt uchwały w spra-
wie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu part-
nerskiego pn. „Sport evolution” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” 
COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO, 
który takŜe został zaopiniowany pozytywnie w głosowa-
niu: 6/0/0.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 18 września: 
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Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG. 
5. Dyskusja na temat dotacji do prywatnych Ŝłob-

ków w Gdyni wpisanych do rejestru Prezydenta 
Miasta Gdyni . 

6. Wolne wnioski. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych 
przewodnicząca komisji Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 3. Protokół z dnia 21 sierpnia 2013 r. został przyjęty 
bez zastrzeŜeń. 
Ad 4. Projekty uchwał dotyczących zmian w budŜecie 
Miasta Gdyni omówił prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik 
MG. Zmianę uchwały Rady Miasta w sprawie uchwale-
nia budŜetu miasta Gdyni na rok 2013 zaopiniowano 
pozytywnie w głosowaniu: 4/0/0. Konsekwencją zmian 
budŜetowych jest nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 
dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033, której projekt takŜe 
zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 4/0/0. 
Ad 5. Radny Bogdan KrzyŜankowski stwierdził, Ŝe w 
posiedzeniach komisji, na których omawiane są sprawy 
dotyczące rodzin, powinna uczestniczyć pani Pełnomoc-
nik Prezydenta ds. rodziny. Przewodnicząca stwierdziła, 
Ŝe pani pełnomocnik jest zapraszana na wszystkie posie-
dzenia, a w dniu dzisiejszym z powodu złego samopo-
czucia nie mogła uczestniczyć w obradach komisji. 
REJESTR śŁOBKÓW PROWADZONY PRZEZ PRE-
ZYDENTA MIASTA GDYNI 

l. 
p. 

Nazwa lub 
imię 
 i nazwisko 
podmiotu 
prowadzące-
go Ŝłobek 

Nazwa Ŝłob-
ka 

Miejsce 
prowadze-
nia Ŝłobka / 
Liczba 
miejsc w 
Ŝłobku 

Data wpisu 

1. 
Anna Bącz-
kowska 

U Cioci 
Kloci 

81-589 
Gdynia, ul. 
Poziomko-
wa 88     / 
15 miejsc 

30.09.2011 
r. 

2. 
Agnieszka 
Matuszak 

SAFARI 

81-601 
Gdynia  
ul. OkręŜna 
1A         / 
15 miejsc 

22.12.2011 
r. 

3. 
Łucja Jani-
szewska 

Niezapomi-
najka 

81-351 
Gdynia, ul. 
Wójta 
Radtkego 
23; (filia) 
Gdynia, ul. 
Demptow-
ska 46         
/ 150 
miejsc 

29.12.2011 
r. 

4. 
Agnieszka 
Welfle-
Pobłocka 

Tup Tup 

81-577 
Gdynia , ul. 
Wiczlińska 
91                                
/ 15 miejsc 

21.12.2012 
r. 

5. 

Ewa Drew-
nicka, Mał-
gorzata 
Rohde 

SZKRABIK 

81-249 
Gdynia , ul. 
Kapitańska 
45A                           
/ 11 miejsc 

10.01.2013 
r. 

6. 

Centrum 
Informacji 
Regionalnej 
Puls Regionu 
Puckiego  

śłobek nr 23 
Pozytywnych 
Inicjatyw 

81-045 
Gdynia, ul. 
Osowska 
22                             
/ 15 miejsc 

18.03.2013 
r. 

7. 

Centrum 
Informacji 
Regionalnej 
Puls Regionu 
Puckiego 

śłobek nr 22 
Pozytywnych 
Inicjatyw 

81-051 
Gdynia, ul. 
Wejherow-
ska 21                               
/ 15 miejsc 

25.04.2013 
r. 

8. Anna Wójcik  śłobek 
„Wesołe 
śuczki” 

81-558 
Gdynia, ul. 
Klonowa 
15/1                 
/ 15 miejsc 

31.07.2013 
r. 

9. Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicz-
nego Po-
wszechna 
Edukacja Sp. 
z o.o. 

śłobek nr 43 
Pozytywnych 
Inicjatyw 

81-441 
Gdynia 
ul. Reja 5/1                  
/ 13 miejsc 

22.08.2013 
r. 

10. j.w.   śłobek nr 
42 Pozytyw-
nych Inicja-
tyw 

81-078 
Gdynia 
ul. Pawia 
15A             
/ 15 miejsc 

22.08.2013 
r. 

 
W posiedzeniu komisji uczestniczyły panie dyrektorki 
czterech Ŝłobków niepublicznych, zarejestrowanych w 
Gdyni: p. Anna Bączkowska (U Cioci Kloci), p. 
Agnieszka Matuszak (Safari), p. Agnieszka Welfe-
Pobłocka (Tup tup) oraz p. Ewa Drewnicka i p. Małgo-
rzata Rohde (Szkrabik). Do Komisji Zdrowia wpłynęło 
pismo z prośbą o zajęcie się sprawą dotyczącą moŜliwo-
ści udzielenia dotacji do prywatnych Ŝłobków w Gdyni, 
wpisanych do rejestru Prezydenta MG w roku 2011/2012.  

Wnioskodawczynie oczekiwały zmiany polityki 
państwa wobec Ŝłobków prywatnych, niestety noweliza-
cja ustawy nie przyznała dotacji z budŜetu państwa dla 
prywatnych Ŝłobków, a podmioty zarejestrowane w 
latach 2011 - 2012 nie mogą starać się o dotacje z pro-
gramu MALUCH. Jedyną szansą na uzyskanie dodatko-
wych funduszy jest umoŜliwiona ustawą z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 
45, 235, weszła w Ŝycie 4 kwietnia 2011 r.) dotacja z 
gminy. 

Właścicielki Ŝłobków uwaŜają, Ŝe prywatne 
punkty powinny być traktowane na równi z publicznymi 
Ŝłobkami, poniewaŜ niepubliczne placówki muszą spełnić 
te same warunki i standardy. Zarejestrowane w Gdyni 
Ŝłobki prowadzą otwartą, kontrolowalną działalność, ale 
z powodu narzuconych ustawą ograniczeń, działają na 
pograniczu ryzyka ekonomicznego. Część gmin dotuje 
prywatne placówki, dzięki czemu moŜna obniŜyć czesne i 
inwestować w wyposaŜenie. W Ŝłobkach „Tup tup” oraz 
„Safari” jest pełna obsada (według ustawy 15 dzieci), a 
„U Cioci Kloci” od 12 do 15 maluchów. Mając pełną 
obsadę dzieci i pobierając czesne w wysokości ok. 600 – 
700 zł. pokrywa się koszty minimalne. Trudna sytuacja 
finansowa placówek powoduje, Ŝe wysokość wynagro-
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dzenia dla opiekunek jest bardzo niska, co powoduje 
duŜą rotację na tych stanowiskach. Dzieci przyzwyczaja-
ją się do personelu i jego wymiana nie słuŜy maluchom. 
Według dyrektorek nie wystarcza pieniędzy na inwesty-
cje w sprzęt i odnowienie infrastruktury.  

Pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel stwierdziła, 
Ŝe mniejsze gminy zdecydowały się na udzielanie dotacji 
poniewaŜ nie posiadają Ŝłobków publicznych. Termin 
rejestracji Ŝłobka lub klubu malucha upływa w kwietniu 
przyszłego roku, po tym terminie osoby prowadzące taką 
działalność nie będą mogły jej kontynuować bez dokona-
nia wpisu do rejestru. Trudno w tej chwili policzyć ile 
podmiotów będzie  dzaiałać łącznie w przyszłym roku, w 
związku z tym trudno oszacować i zaplanować kwotę 
dotacji na 2014 rok. Ograniczona jest takŜe kontrola 
gminy w zakresie sposobu wydawania dotacji przez 
Ŝłobki, przyjmowania dzieci tylko z terenu Gdyni, a takŜe 
miasto nie ma wpływu na obniŜenie opłat wnoszonych 
przez rodziców. Podmioty otrzymujące dotacje celowe 
często popełniają wiele błędów w ich wydatkowaniu, a w 
wyniku kontroli muszą je zwracać. W lutym 2014 r. 
zostanie otwarty nowy Ŝłobek na 55 miejsc przy ul. 
Uczniowskiej.  

Panie dyrektorki zaproponowały podpisanie 
umowy, w której zobowiązują się do częściowego obni-
Ŝenia czesnego w przypadku otrzymania dotacji na dzia-
łalność Ŝłobka (hipotetycznie: gdyby dotacja wynosiła 
300 zł., to one zgodziłyby się o 150 zł. obniŜyć czesne 
rodziców).  
Pani Wiceprezydent zauwaŜyła, Ŝe nie moŜna zgodnie z 
prawem wprowadzić takiego warunku. Ponadto trzeba 
pamiętać, Ŝe wprowadzony roczny urlop macierzyński 
moŜe wpłynąć na zmianę zapotrzebowania na miejsca w 
Ŝłobkach. Zmiany w przepisach takŜe są dynamiczne i 
nieprzewidywalne.  
Pani Welfe – Pobłocka przypomniała, Ŝe Ŝłobki korzysta-
jące z dotacji z UE nie mogą być finansowane przez 
gminę, ogranicza to moŜliwości starania się o dotacje z 
Gminy Ŝłobkom Pozytywnych Inicjatyw. W uchwale dot. 
udzielania dotacji na prowadzenie takiej placówki moŜna 
zawrzeć wiele zapisów określających terminy składania 
wniosków, warunki, system kontroli, itp.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski stwierdził, Ŝe prognozy 
demograficzne są złe. NaleŜy poszerzać niedrogą ofertę 
Ŝłobkową, poprzez dotowanie przez gminę, aby wspomóc 
rodziców. Rodzice planując rozwój rodziny muszą wie-
dzieć na jaką pomoc mogą liczyć.  
Radny Andrzej Denis zauwaŜył, Ŝe wymogi ustawowe są 
trudne do spełnienia, a polityka rodzinna państwa jest 
niespójna, zawodna i nie odpowiada moŜliwościom 
samorządów i potrzebom rodziców. Podpowiedział pa-
niom dyrektorkom stworzenie lobby w postaci stowarzy-
szenia właścicieli prywatnych Ŝłobków i występowanie z 
postulatami do Ministra. 
Pani Welfe – Pobłocka poprosiła o sprawdzenie, jakie 
zapisy zgodne z ustawą mogłyby znaleźć się w uchwale 
w sprawie dotacji, aby zabezpieczyć zainteresowane 
strony.   
Przewodnicząca Danuta Reszczyńska podkreśliła wagę 
poruszanego tematu podkreślając, Ŝe trudno w chwili 
obecnej podjąć stosowną uchwałę, ze względu na trudną 
do oszacowania ilość podmiotów, które będą mogły 
ubiegać się o dotacje w roku przyszłym. NaleŜy teŜ 
sprawdzić czy moŜliwy jest wpływ miasta na obniŜenie 
czesnego płaconego przez rodziców po przyznaniu dota-
cji celowej. Sprawę uwaŜa za otwartą i rozwojową. 
Dziękując przybyłym za przybycie zakończyła obrady. 

______________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 19 
września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Ustalenia planów wyłoŜonych do publicznego 
wglądu. 

3. Termin kolejnego posiedzenia.  
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
4.9- w spr. oddania w uŜytkowanie wieczyste części nie-
ruchomości gruntowej /…/ przy ul. Zacisznej 2A: 
Blok projektów dotyczących nieruchomości omówił 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak. 
Odpowiadając na pytanie radnego B. KrzyŜankowskiego 
o moŜliwość sprzedaŜy przedmiotowej nieruchomości, 
Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe taka moŜliwość pojawi się z 
chwilą uzyskania przez nabywcę statusu uŜytkownika 
wieczystego. Dokonywana jest wówczas wycena dzier-
Ŝawy i własności, a uzyskana róŜnica musi być pokryta 
przez nabywającego.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.10- w spr. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
połoŜonych przy ul. Śliskiej …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.11- w spr. wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w nie-
ruchomości /…/ poł. przy ul. Uranowej 24: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.12- w spr. wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
przy Skwerze Kościuszki 10-12: 
Przedstawił p. B. Stasiak.  
Opinia pozytywna: 4/1/0 
Pkt 1. aneksu do porządku obrad – w spr. zmiany uchwa-
ły /…/ w spr. odstąpienia od przetargowego trybu zawar-
cia umów dzierŜaw /…/ z przeznaczeniem na urządzenie 
miejsc do selektywnego gromadzenia odpadów: 
Przyjęto do akceptującej wiadomości informację o przy-
jęciu przez Prezydenta autopoprawki, zgodnie z którą w 
paragrafie 1. wykreśla się słowa: „po ich obrysie”. 
4.1. – w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu na rok 2013: 
Proponowane zmiany omówił Skarbnik Miasta Gdyni 
Krzysztof Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 
4.2.- w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.4. – w spr. udziału w konkursie Termomodernizacja 
obiektów uŜyteczności publicznej …: 
Przedmiotowy projekt i projekty dotyczące kwestii plani-
stycznych przedstawili Wiceprezydent M. Stępa i p.o. 
Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego, pani J. 
Kowalska. 
W związku z pytaniem radnego B. KrzyŜankowskiego 
Wiceprezydent odniósł się do kwestii uwzględnienia w 
planach obiektów zajmowanych przez przychodnie lekar-
skie. Przychodnie mogą być uwzględnione, poniewaŜ 
mieszczą się w budynkach gminnych. Konkurs, którego 
dotyczy przedmiotowy projekt, jest etapem, na którym 
nie wskazuje się konkretnych budynków. W Gdyni opra-
cowano juŜ 20 dokumentów związanych z projektami 
metropolitarnymi, przy czym część z nich dotyczy 
oszczędności energii poprzez termomodernizację oraz 
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instalowanie odnawialnych źródeł energii. W planie 
przygotowanym przez 12 gmin obszaru metropolitarnego 
uwzględnione są wszystkie budynki publiczne, a więc 
takŜe przychodnie.  
Wiceprezydent zapewnił, Ŝe radni będą na bieŜąco infor-
mowani o przebiegu prac.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.5. – w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu /…/ rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielo-
nej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.6. – w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu /…/  rejon ulic InŜynierskiej i Wrocławskiej: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.7 – w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu /…/ rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt 
„Ciapkowo”: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.8- w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu /…/ 
części nadmorskiej dzielnicy Orłowo …: 
Ustalenia planu omówiła p. J. Kowalska.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego na część opiso-
wą powinna się składać takŜe informacja o uwagach 
rozpatrzonych pozytywnie.  
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, Ŝe uwagi rozpatrzone 
pozytywnie są uwzględnione w zapisach samego planu. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Wniesienie pod obrady w trybie nadzwyczajnym – projekt 
uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dot. 
określenia zasad współpracy Partnerów oraz zasad 
finansowania Projektu p.n.: „Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 1404G Rumia – ŁuŜyce – Gdynia …”: 
Przedstawił p. M. Stępa 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.16- w spr. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni”: 
Pozytywne zaopiniowanie rekomendował radny I. Be-
kisz.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.3.- w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni ws. BudŜetu 
Obywatelskiego”: 
Radny B. KrzyŜankowski zarzucił brak precyzji w zapi-
sach dotyczących wysokości środków jakie będą prze-
znaczane dla rad dzielnic.  
Współautorzy projektu, radni A. Bień i P. Brutel, wyja-
śniali, Ŝe nie jest jeszcze znana baza budŜetowa roku 
2014. Projekt jest na razie kierowany do konsultacji. 
Rada Miasta podejmie decyzję o wysokości kwot w 
drodze podejmowania kolejnych uchwał.  
Zdaniem radnego B. KrzyŜankowskiego zasadne jest 
umieszczanie w porządku obrad obok siebie projektów 
dotyczących tego samego zagadnienia (tu: 4.3 i 4.14). Do 
tej pory projekty zgłaszane przez kluby umieszczane były 
na końcu porządku obrad. Wskazane byłoby opracowanie 
w przedmiotowej kwestii ścisłych zasad. 
Radny wyraził uznanie dla bardzo ładnie – jak stwierdził 
– napisanego uzasadnienia.  
Ad 2. 
Pani J. Kowalska omówiła załoŜenia planów aktualnie 
wyłoŜonych do publicznego wglądu, dot. rejonu ulic 
Szczeblewskiego i Okrętowej oraz terenu zawartego w 
granicach planu Kaczych Buków.  
Ad 3. 
Termin kolejnego posiedzenia: 17 października b.r.; 
godz. 17 
_____________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 19 września: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie protokołów z 2 poprzednich posie-

dzeń Komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta 

Gdyni – w sprawie:  
4.1 zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 

uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 
2013 

4.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2013-2033,  
4.16  przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta Gdy-
ni”. 

4.3 przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni ws. 
BudŜetu Obywatelskiego”,  

4.14  przeprowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gdyni na temat budŜetu 
Miasta Gdyni na lata 2015-2020,  

4.15 zmiany uchwały w sprawie wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami oraz ustalenia stawek tej opłaty,  

4.12 wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
przy Skwerze Kościuszki 10-12 

4. Przejazd do Komisariatu Gdynia – Redłowo i spo-
tkanie z Komendantem Miejskim Policji w Gdyni 
– insp. Robertem Leksyckim, Dyrektorem Urzędu 
Miasta w Gdyni – Jerzym Zającem oraz Dyrekto-
rem Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 
Markiem Łucykiem. 

5. Spotkanie na Stadionie Miejskim w Gdyni – za-
poznanie się z systemem bezpieczeństwa i dysku-
sja na temat bezpieczeństwa podczas imprez spor-
towych w Gdyni oraz na temat wydarzeń, które 
miały miejsce na plaŜy z udziałem kibiców Ruchu 
Chorzów. 

6. Sprawy róŜne, korespondencja.  
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji – p. Bartosz Bartoszewicz 
otworzył obrady i stwierdził kworum.  
Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad 
polegających na zmianie kolejności omawianych projek-
tów uchwał. Zmieniony porządek został zaakceptowany. 
Ad.2 
Protokoły z posiedzeń w dniach 22.08.13 oraz 28.08.13 
zostały przyjęte bez uwag. 
Ad.3 
Skarbnik Miasta – p.prof. Krzysztof Szałucki omówił 
projekt uchwały wprowadzającej zmiany do uchwały 
budŜetowej – druk 4.1 oraz związany z nim druk 4.2 – 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej dla Miasta Gdyni  na lata 2013-2033. 
Oba projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. 
Wynik głosowania – druk 4.1 – 6/0/0, druk 4.2 – 6/0/0. 
Naczelnik Wydziału Środowiska – p.Bartosz Frankowski 
przedstawił projekt uchwały  w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Miasta Gdyni.” 
Uchwalenie „Programu” jest warunkiem koniecznym dla 
uzyskania przez Gminę dofinansowania ze środków 
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pro-
gram usuwania azbestu w Gdyni jest realizowany juz od 
3 lat. Uzyskanie środków z kolejnego źródła pozwoli na 
dalszą realizację programu. Program zawiera szczegóło-
wą inwentaryzację z uwzględnieniem rodzajów zabudo-
wy oraz harmonogram wskazujący jako pierwsze zadania 
najpilniejsze. 
Radny p. Stanisław Borski zapytał, czy „Program” obej-
muje tylko likwidację azbestu, który występuje na ze-
wnątrz, czy takŜe instalacje wodociągowe. Pan 
B.Frankowski wyjaśnił, Ŝe azbest występujący w instala-
cjach  wodociągowych jest juŜ po tylu latach tak „obro-
śnięty” innymi związkami chemicznymi, Ŝe nie stanowi 
w tej chwili tak duŜego zagroŜenia jak ten, który wystę-
puje na zewnątrz. Jest objęty inwentaryzacją, ale będzie 
usuwany w dalszej kolejności. 
Radna p. Beata Szadziul spytała, czy mieszkańcy mogą 
występować o dofinansowanie działań związanych z 
likwidacją azbestu. Pan Frankowski wyjaśnił, Ŝe w imie-
niu spółdzielni mieszkaniowych gmina załatwia formal-
ności, a w przypadku domów jednorodzinnych właścicie-
le występują indywidualnie. Ostatnio duŜe dofinansowa-
nie zostało przyznane Robotniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej. 
Projekt 4.16 został zaopiniowany pozytywnie - wynik 
głosowania: 6/0/0 
Radna p.Beata Szadziul oraz radny p.Marcin Horała 
omówili projekty uchwał - druki 4.3 i 4.14  w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych nt budŜetu 
obywatelskiego. Oba projekty dotyczą tej samej idei, 
róŜnią się jednak pod kilkoma względami. Radny p. 
M.Horała zwrócił uwagę na róŜnicę w sposobie określe-
nia wysokości środków do dyspozycji „budŜetu obywa-
telskiego” i róŜny sposób ich podziału. W projekcie 4.14 
dopuszcza się składanie propozycji przez róŜne ugrupo-
wania, natomiast w projekcie 4.3 inicjatywę oddaje się 
radom dzielnic. Przewodniczący zwrócił uwagę, Ŝe pro-
jekty róŜnią się przede wszystkim swoją strukturą i nie 
powinno się ich porównywać, gdyŜ projekt Klubu Samo-
rządności to przede wszystkim rozpoczęcie konsultacji w 
tym zakresie, natomiast projekt referowany przez p. 
M.Horałę pomija eta konsultacji z mieszkańcami i jest 
juŜ ostateczną wersją. 
Przewodniczący zaproponował, aby dokończenie dysku-
sji i wydanie opinii dot. druków 4.3  
i 4.14 przenieść na spotkanie w dniu 25.09.br przed Sesją 
RMG. 
Autorów obywatelskiego projektu uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tej 
opłaty /druk 4.15/ reprezentowali członkowie Społeczne-
go Komitetu Mieszkańców Gdyni:  pani ElŜbieta Oleś, 
pani Hanna Melerska oraz pan Wojciech Ciesielski. 
Przedstawili oni członkom Komisji projekt uchwały. 
Proponowany projekt powstał w odpowiedzi na skargi 
mieszkańców w związku  
z wprowadzeniem 1 lipca br. przez władze Miasta no-
wych stawek opłat za wywóz odpadów. Reprezentujący 
Komitet zwrócili uwagę na wysokie koszty, jakie pono-
szą szczególnie osoby prowadzące 1-2-osobowe gospo-
darstwa domowe. Przewodniczący Komisji stwierdził, Ŝe 
wobec braku szczegółowej kalkulacji budŜetowej projekt 
najprawdopodobniej spotka się z negatywną opinią rad-
nych, gdyŜ zgodnie z orzeczeniami RIO taki dokument 
musi zawierać kalkulację budŜetową.. 
Ad.4 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę w obradach i 
członkowie Komisji udali się na spotkanie z przedstawi-
cielami Komendy Miejskiej Policji, które odbyło się na 
terenie Komisariatu Gdynia - Redłowo. 
W spotkaniu uczestniczyli:  
Dyrektor UMG – p. Jerzy Zając,  
Dyrektor GOSiR-u – p. Marek Łucyk,  
Komendę Miejską Policji reprezentowali panowie: 
 – Komendant- insp. Robert Leksycki, Rzecznik Prasowy 
Komendy Miejskiej – kom. Michał Rusak, p.o. Naczelnik 
Sztabu Policji – podinsp. Jędrzej Kaliciński  oraz Naczel-
nik Wydziału Prewencji - asp. sztab. Sławomir Guz. 
Spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji rozpoczęto od 
głosowania: 
Projekt 4.15 został zaopiniowany negatywnie - wynik 
głosowania: 2/4/0 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały w 
sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy 
Skwerze Kościuszki 10-12. 
Projekt 4.12 został zaopiniowany pozytywnie - wynik 
głosowania: 4/0/2 
Następnie przystąpiono do dyskusji z przedstawicielami 
Policji. Przedmiotem spotkania była dyskusja nt bezpie-
czeństwa na imprezach masowych i podczas imprez 
sportowych w Gdyni oraz relacji z wydarzenia, które 
miało miejsce w dniu 18 sierpnia br. na plaŜy w Gdyni z 
udziałem kibiców Ruchu Chorzów. Pan Komendant – 
insp. Robert Leksycki odniósł się do wszystkich pytań 
przekazanych wcześniej przez członków Komisji. 
Ad.5 
Następnie członkowie Komisji udali się na Stadion Miej-
ski, gdzie oprowadzani byli przez Dyrektora GOSiR-u – 
p. Marka Łucyka oraz Kierownika Stadionu – p. Dariusza 
Schwarza.  
Radnym przedstawiono sposoby przygotowania zabez-
pieczenia imprezy masowej, jaką jest np. mecz piłkarski z 
udziałem kibiców spoza Gdyni. 
Ad.6 
Nie było. 
Ad.7 
Przewodniczący Komisji zarządził przerwę w obradach 
Komisji. Wznowienie obrad nastąpiło przed Sesją RMG 
w dniu 25.09.13 o godz. 11.00. 
Po przerwie Przewodniczący otworzył dyskusję nad 
projektami uchwał w sprawie  budŜetu obywatelskiego. 
Projekt Klubu Radnych Samorządność dotyczył przystą-
pienia do konsultacji społecznych, które mają nadać 
ostateczny kształt przyszłej uchwale. Natomiast projekt 
obywatelski, o podobnym tytule, przedstawiany przez 
radnego Marcina Horałę, prezentuje gotową propozycję 
formuły wydatkowania części miejskich środków.  
Członkowie komisji omówili projekty zaznaczając róŜni-
ce pomiędzy dokumentami oraz  ich mocne i słabe stro-
ny. W rezultacie projekt uchwały w sprawie przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady 
Miasta Gdyni ws. BudŜetu Obywatelskiego” zaopiniowa-
no pozytywnie w głosowaniu: 4/0/1, a projekt dot. prze-
prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gdyni na temat budŜetu Miasta Gdyni na lata 2015-2020 
na wniosek Przewodniczącego  (4/1/0) zdecydowano się 
nie opiniować i przyjęto wniosek na sesję Rady Miasta o 
skierowanie projektu uchwały do prac w komisji Samo-
rządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.  
Rozmawiano takŜe na temat trudnej sytuacji gdyńskiej 
jednostki Państwowej StraŜy PoŜarnej, związanej z bra-
kiem środków finansowych. Odpowiednie wnioski w tej 
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sprawie będą  rozpatrywane na posiedzeniach dotyczą-
cych projektu budŜetu na rok 2014. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 23 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione. 
W posiedzeniu wzięły udział: Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel i przedstawicielki związków zawodowych nauczy-
cieli.  
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 2013: 
Proponowane zmiany z autopoprawką przedstawił 
Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
4.2.- w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 
Ad 2. 
Przewodnicząca Ewa Krym po raz kolejny poinformowa-
ła o problemach z dziennikiem elektronicznym dla klas 1 
– 3. Dziennik nie jest dostosowany do nauczania wcze-
snego. Przyjęty w dzienniku podział na przedmioty nie 
ma zastosowania w pierwszych klasach szkół podstawo-
wych.  
Wiceprezydent E. Łowkiel przyznała, Ŝe pojawia się 
wiele zarzutów dotyczących funkcjonalności dziennika. 
Jednocześnie jednak – mówiła Wiceprezydent – szkoły są 
na róŜnych etapach wdraŜania  rozwiązań.  
Wiceprezydent zapewniła, Ŝe sprawa będzie monitoro-
wana. Firma odpowiedzialna za dziennik wykazuje go-
towość do pracy nad doskonaleniem dziennika.  
Radna E. Krym podkreśliła, Ŝe zgłasza przedmiotowy 
problem w imieniu szkół, z których płyną niepokojące 
sygnały nt. problemów z dziennikiem elektronicznym.  
Przedmiotem dyskusji na posiedzeniu był teŜ problem 
częstej rezygnacji uczniów z kończenia nauki w szkołach 
zawodowych na rzecz wykonywania pracy zarobkowej 
(głównie za granicą). 
______________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 24 września: 
 
Porządek obrad: 

6. Otwarcie posiedzenia.   
7. Przyjęcie porządku obrad. 
8. Zaopiniowanie projektów uchwał. 
9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych 
wiceprzewodniczący komisji Grzegorz Taraszkiewicz. 
Ad 2. Na wniosek przewodniczącego obrad zmieniono 
porządek posiedzenia, dostosowując tematykę omawia-
nych projektów uchwał do zakresu działania komisji 
(głosowanie: 4/0/0). Przewodniczący posiedzenia poin-
formował takŜe o skardze p. Roberta Cieślińskiego. 
Ustalono rozpatrzenie skargi na kolejnych posiedzeniach 
z udziałem stron konfliktu. 
Ad 3. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił 
kolejno projekty uchwał w sprawie: 

1. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2013 – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 5/0/0; 
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni 
na lata 2013-2033 – opinia pozytywna w głosowaniu: 
5/0/0. 
Wiceprezydent Marek Stępa przedstawił projekty uchwał 
dot. zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie 
udziału w konkursie Termomodernizacja obiektów uŜy-
teczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej 
(PNG) – KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013 (opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 5/0/0), a takŜe: 

• przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon 
ulic A.Dickmana, Płk. S.Dąbka i Zielonej – 
opinia pozytywna w głosowaniu: 5/0/0; 

• przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic InŜynier-
skiej i Wrocławskiej – opinia pozytywna w 
głosowaniu: 5/0/0; 

• przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-
Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla 
bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” – opinia po-
zytywna w głosowaniu: 5/0/0; 

• uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części nadmor-
skiej dzielnicy Orłowo w Gdyni – opinia pozy-
tywna w głosowaniu: 5/0/0. 

Zaopiniowano pozytywnie takŜe wnoszony w trybie 
nadzwyczajnym projekt uchwały w sprawie zawarcia 
umowy partnerskiej dotyczącej określenia zasad współ-
pracy Partnerów oraz zasad finansowania Projektu pod 
nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia 
– ŁęŜyce – Gdynia na odcinku ŁęŜyce – skrzyŜowanie z 
ul. Marszewską w Gdyni – etap I”, w głosowaniu: 5/0/0. 
Do projektów uchwał w sprawach dot. gospodarowania 
mieniem komunalnym, po wyjaśnieniach złoŜonych 
przez Wiceprezydenta Bogusława Stasiaka przyjęto 
opinie pozytywne w kolejnych głosowaniach: 

• oddania w uŜytkowanie wieczyste części nieru-
chomości gruntowej połoŜonej przy ul. Zacisz-
nej 2A – 5/0/0; 

• wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości po-
łoŜonych w Gdyni przy ul. Śliskiej, stanowią-
cych własność Gminy Miasta Gdyni – 5/0/0; 

• wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w nieru-
chomości stanowiącej współwłasność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Ura-
nowej 24 – 5/0/0; 

• wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy 
Skwerze Kościuszki 10-12  – 4/1/0; 

• zmiany Uchwały Nr XXXII/677/13 Rady Mia-
sta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierŜaw części nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miasta Gdyni z prze-
znaczeniem na urządzenie miejsc do selektyw-
ne gromadzenie odpadów – 5/0/0. 

Wyjaśnienia na temat projektu uchwały w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z miesz-
kańcami Gdyni na temat budŜetu Miasta Gdyni na 
lata 2015-2020, przedstawił Przewodniczący klubu 
Radnych Samorządność p. Jerzy Miotke. Radny na 



8 
 

wstępie poinformował, Ŝe w porządku sesji nastąpi 
zmiana, polegająca na przeniesieniu projektu klubu 
z poz. 4.3 za poz. 4.13. Oba projekty dotyczące bu-
dŜetu obywatelskiego mogą tym samym być podda-
ne jednej dyskusji i porównaniom. Następnie omó-
wił cel i przebieg proponowanych konsultacji, za-
znaczając pozytywną rolę rad dzielnic w reprezen-
towaniu woli mieszkańców. Radny Bartosz Barto-
szewicz zaznaczył, Ŝe proponowana uchwała rozpo-
czyna dyskusję z obywatelami. UwaŜa, Ŝe idea bu-
dŜetu obywatelskiego jest bardzo dobra, ale jej wy-
konanie nie zawsze przynosi dobre rezultaty. Po-
równując załoŜenia obu projektów uchwał kierowa-
nych na sesje w tej sprawie, radny Jerzy Miotke za-
uwaŜył zgodność czasową obu propozycji, podkre-
ślił jednakŜe Ŝe naleŜy brać pod uwagę nie tylko po-
siadaną wiedzę i doświadczenie wnioskujących, ale 
takŜe odpowiedzialność za proponowaną w ramach 
budŜetu obywatelskiego inwestycję i jej realizację. 
Po dyskusji projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie w głosowaniu: 3/0/2. 
Ad 4. Kolejne spotkanie odbędzie się w terminie sta-
łym. Rozmawiano nad moŜliwościami zorganizo-
wania posiedzenia komisji w siedzibie Zarządu PKP 
SKM oraz w GCI. W ustalaniu planu pracy komisji 
naleŜy wziąć takŜe pod uwagę zagadnienia aktuali-
zacji Strategii Rozwoju Miasta Gdyni. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

_____________________________________ 
 
Komisja Sportu – 24 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 25 
września, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.13 – stypendia sportowe – projekt klubu PO zreferowa-
ła r. Mirosława Król. Istota projektu polega na zapewnie-
niu stałej pomocy finansowej dla wybijających się spor-
towców w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpij-
skich. Nie ma w tej chwili większych szans na stałych 
sponsorów. Widełki kwoty stypendium są dość szerokie, 
konkretną wysokość pomocy zostawiamy do decyzji 
Prezydenta. 
Zdaniem członków komisji warto by się zastanowić nad 
zwiększeniem ilości stypendiów dla wyróŜniających się a 
niebogatych sportowców.  
Dyrektor GOSiR zauwaŜył, Ŝe sportowcy na tym pozio-
mie, który uprawniałby ich do przyznania stypendium na 
podstawie dyskutowanego projektu uchwały, dostają 
stypendia od swoich związków sportowych. Lepiej – 
zaznaczył – byłoby rozmawiać o łowieniu młodych talen-
tów. Aby wychować mistrza, potrzeba ok. 1,5 tysiąca 
zawodników uprawiających dany sport. 
Przewodnicząca komisji zauwaŜyła, Ŝe nie jest to uchwa-
ła dla gdynian, a dla zaimportowanych spoza Gdyni 
mistrzów. BudŜet roku 2014 jest mocno zmniejszony; 
środki naleŜy przeznaczać dla młodzieŜy, tymczasem 
zaproponowany przez wnioskodawców projekt eliminuje 
młodych zdolnych. Podsumowując stwierdziła, Ŝe istnie-
jący system nagród jest lepszy i pełniejszy niŜ propozycja 
klubu PO. 
Opinia negatywna – 2/4/0 

4.1. – zmiany w budŜecie na rok 2013. Projekt zreferował 
skarbnik miasta. Zmiany są niewielkie i mają głównie 
charakter porządkujący. Omówiono kwestie związane z 
promocją poprzez sport. 
Opinia pozytywna – 6/0/0 
4.2. – zmiany w WPF – opinia pozytywna – 6/0/0 
Ad. 2 
Następne posiedzenie – tydzień przed sesją – 15.10. 
godz. 15.30. W porządku – opiniowanie projektów 
uchwał na sesję październikową plus sprawozdanie z 
wykonania budŜetu w I półroczu 2013 r. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 25 września: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję Rady, 

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

1. zmian w budŜecie Miasta na 2013 rok z auto-
poprawką – projekt zreferował skarbnik miasta. 
Zmiany mają charakter porządkujący. Opinia 
pozytywna – 3/0/0 

2. zmian w WPF z autopoprawką – opinia pozy-
tywna – 3/0/0 

Ad. 2 
Na sesję październikową komisja wniesie 2 projekty 
uchwał – w sprawie nadania anzwy lecha Bądkowskiego 
i w sprawie zmiany nazwy ulicy (Kard. Wyszyńskiego). 
______________________________________ 
 
Komisja Sportu – 15 października: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Informacja na temat wykonania budŜetu w I 
półroczu 2013 r. 

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

1. zmian w budŜecie miasta na 2013 rok – projekt 
zostanie wniesiony w aneksie. Projekt zrefero-
wał skarbnik miasta. Zmiany mają charakter 
wyłącznie porządkujący, polegają na zmniej-
szeniu dochodów i wydatków o ok. 35 mln zł. 
Opinia pozytywna – 4/0/1. 

2. zmiany w WPF – opinia pozytywna – 4/0/1. 
Ad. 2 
Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budŜetu 
miasta w I półroczu 2013 r. BudŜet zrealizowano na 
ogólnym poziomie 45%, lecz zaczynamy tracić dynamikę 
dokończenia roku. Podatki dochodowe wykonano na 
poziomie mniejszym o 28 mln zł, dochody majątkowe na 
poziomie ledwie 24%, o ok. 40 mln zł mniej. „Cień defi-
cytu” trzeba będzie przenieść na 2014 rok.  
Komisja wróci do dyskusji budŜetowej na swym następ-
nym posiedzeniu. 
Ad. 3 
P. Paulina Filipowicz z GOSiR przedstawiła podsumo-
wanie wydarzeń sportowych 2013 roku, w rozbiciu na 
poszczególne działy. 
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- Rekreacja: Gdyńskie Poruszenie: treningi i seminaria. 
Zajęcia cieszą się duŜą popularnością. 
- Aktywne Lato – coroczna oferta wakacyjna. 
- wydarzenia sportowe 2013: Grand Prix Gdyni w bie-
gach ulicznych, Volvo Gdynia Sailing Days, Herbalife 
Triathlon Gdynia, Cyklo Gdynia, Mistrzostwa Świata w 
Siłowaniu na Ręce, CEV Velux, Mistrzostwa Europy w 
piłce ręcznej kobiet do lat 17, 
- plany na 2014 rok: Red Bull Air Race Gdynia, turniej 
snookerowy, zlot Ŝaglowców – uczestników zlotu z 1974 
roku 
- kluby sportowe, 
- projekty międzynarodowe i programy edukacyjne: 
Gdynia na Fali, PYDOS, Sport in my City. 
Ad. 4 
Następne posiedzenie – 26 listopada, godz. 15.00. Będzie 
to posiedzenie poświęcone dyskusji nad projektem bu-
dŜetu 2014 roku. 
 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-07-23: 
 
11484/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie z budŜetu miasta na rok 2013 środków 
na wpis sądowy od skargi kasacyjnej do NSA 
za pośrednictwem WSA sygn. akt II 
SAB/Gd/28/13 
11485/13/VI/M - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne na: wykonanie usług 
wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu 
Miasta Gdyni 
11486/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie wyceny tj. 
oszacowania wysokości czynszu dzierŜawne-
go dla terenu uŜytkowanego przez NAUTA 
WATERFRONT PÓŁNOC S.A. oraz w sprawie 
zatwierdzenia wzoru umowy 
11487/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11472/13/VI/S 
dot. akceptacji wyników postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie przetargu nie-
ograniczonego do 200.000 EUR na ubezpie-
czenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 
jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdy-
nia (jednostki edukacji oraz Administracja Bu-
dynków Komunalnych nr 3 i nr 4 ) 
11488/13/VI/M - zaopiniowania propozycji 
zaliczenia ulicy Borowikowej w Gdyni do kate-
gorii drogi gminnej oraz zaopiniowania propo-
zycji ustalenia przebiegu 
11489/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na usługi doradcze 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
11490/13/VI/M - zgłoszenia robót rozbiórko-
wych obiektu stróŜówki połoŜonego przy ul. 
Halickiej 10 w Gdyni 

11491/13/VI/M - rozbiórki obiektu stróŜówki 
przy ul. Halickiej 10 w Gdyni 
11492/13/VI/M - wykonania rur spustowych w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. śegla-
rzy 7 
11493/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
11494/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11495/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11496/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11497/13/VI/P - wykonania znaczka okoliczno-
ściowego 
11498/13/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie 
Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach 
Pozarządowych 
11499/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 
11500/13/VI/R - przekazania dotacji dla Szpita-
la Morskiego im. PCK w Gdyni w związku z 
realizacją projektu pn.: „Rozbudowa części 
zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii 
przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z 
zakupem niezbędnego sprzętu i wyposaŜenia” 
11501/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie opra-
cowania dotyczącego dobrych praktyk w za-
kresie zewnętrznych audytów sprawozdań 
finansowych jednostek samorządu terytorial-
nego w trzech wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej oraz rosyjskiej w ramach projektu 
pn: Good governance and cooperation – re-
sponse to common challenges in public finan-
ce 
11502/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Chylońskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia w trybie bezprze-
targowym 
11503/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Krokowskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 
11504/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na koncepcję graficzną i 
opracowanie projektów materiałów reklamo-
wych 
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11505/13/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia 
nr 9232/12/VI/M 
11506/13/VI/R - wprowadzenia „Regulaminu 
wystawy Centrum Nauki EXPERYMENT w 
Gdyni” i „Regulaminu sprzedaŜy biletów Cen-
trum Nauki EXPERYMENT w Gdyni” 
11507/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy na udostępnienie Gminie Miasta Gdyni 
terenu na czas realizacji oraz zajęcie ww. tere-
nu na czas eksploatacji inwestycji „Miejska 
Sieć Szkieletowa w Gdyni etap II” 
11508/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na zakup oprogramowania dla Biura 
Ogrodnika Miasta 
11509/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
7313/12/VI/S w sprawie wyraŜenia zgody na 
podpisanie umów na usługę kompleksową 
obejmującą zakup i dystrybucję energii elek-
trycznej dla budynku UMG oraz lokali podle-
głych 
11510/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku publiczne-
go na wsparcie realizacji zadania pod nazwą 
Gdyńskie Kluby Rodzica 
11511/13/VI/P - udzielenia zamówienia pu-
blicznego z wolnej ręki na organizację w Gdyni 
V Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, 
Wyklęci” 
11512/13/VI/P - wykonania materiałów promo-
cyjnych na Gdynia Business Week 2013 
11513/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej instalowanych urzą-
dzeń w ramach realizowanego zadania: „Zin-
tegrowany System Zarządzania Ruchem TRI-
STAR” 
11514/13/VI/U - zmiany zarządzenia wszczy-
nającego postępowanie na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nieogra-
niczonego o wartości poniŜej 200.000 EUR na 
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją i w okresie gwarancji wykonania 
robót budowlanych pn: „Rozbudowa cmentarza 
w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komu-
nalnych w Gdyni” 
11515/13/VI/U - zmiany zarządzenia wszczy-
nającego postępowanie na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nieogra-
niczonego o wartości poniŜej 5.000.000 EUR 
na wykonanie roboty budowlanej: „Rozbudowa 
cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni” 
11516/13/VI/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowych w ramach projek-
tu pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i 
ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa 
w Gdyni”. 

11517/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej oświetlenia ścieŜki 
rowerowej przy ul. ŁuŜyckiej 
11518/13/VI/U - zatwierdzenia postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 200.000 
EUR na opracowanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa 
oświetlenia wybranych ulic, ciągów pieszych, 
boisk i placów zabaw na terenie Gdyni” 
11519/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do 
umowy nr KB/109/UI/27/W/2013 z dnia 
05.02.2013 r. na wykonie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z 
utwardzeniem nawierzchni w części ulic Ol-
gierda i śniwnej” 
11520/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/1367/UI/249/W/2012 z 
dnia14.12.2012 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: 
„Budowa ul Kołłątaja w Gdyni wraz z przebu-
dową infrastruktury technicznej” 
11521/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do 
umowy nr KB/484/UI/93/W/2013 z dnia 
15.05.2013 r. na wykonie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa 
wodociągu i oświetlenia w części ulic Olgierda i 
śniwnej” 
11522/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do 
umowy nr KB/117/UI/29/W/2013 z dnia 
05.02.2013 r. na wykonie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zago-
spodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 
251w Gdyni” 
11523/13/VI/M - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200.000 EUR na usługę: „Modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb 
Chwarzno – Wiczlino (nr teryt 
226201_1.0011)” 
11524/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Rolniczej 10B w Gdyni 
11525/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pier-
wokupu w stosunku do prawa własności nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Skrzy-
powej, stanowiącej własność osoby fizycznej 
11526/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Skarbka przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 
11527/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
9856/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
26 lutego 2013 r. 
11528/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na produkcję materiału 
filmowego promującego miasto 
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11529/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR, na druk ulotek z gdyńskim 
informatorem praktycznym dla turystów 
11530/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów z 
nadrukiem promującym miasto 
11531/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14.000 EUR, na wykonanie obudowy 
infokiosku 
11532/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/2/UI/W/2013 z dn. 18.01.2013 r. na 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości poło-
Ŝonych przy ul. Chwarznieńskiej 178 w Gdyni” 
11533/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/1176/UI/208/W/2012 z dn. 
17.10.2012 r. na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieru-
chomości połoŜonych przy ul. Zauchy i Gier-
dziejewskiego w Gdyni” 
11534/13/VI/O - wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
zapytania o cenę o wartości poniŜej 200.000 
EUR, na dostawę papieru do drukarek i ksero-
kopiarek 
11535/13/VI/P - organizacji pobytu delegacji z 
Rostoku 
11536/13/VI/P - tłumaczenia dokumentów z j. 
litewskiego na j.polski 
11537/13/VI/P - akceptacji wyniku postępowa-
nia na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR 
na publikację lokalnych ogłoszeń prasowych 
Urzędu Miasta Gdyni w „Polska Dziennik Bał-
tycki” 
11538/13/VI/R - przyznania nagrody i wyróŜ-
nień w dwunastej edycji konkursu o Nagrodę 
im. Profesora Romualda Szczęsnego dla auto-
rów najlepszych prac dyplomowych w zakresie 
nowych technologii na Politechnice Gdańskiej 
11539/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie kon-
fekcji worków do segregacji odpadów z nadru-
kami obejmującymi informacje o zasadach 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
11540/13/VI/R - zmiany umowy z dnia 12 maja 
1997 r. w sprawie dzierŜawy obwodu łowiec-
kiego nr 70 Chwaszczyno 
11541/13/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę 
odcinka kanalizacji deszczowej na dziedzińcu 
budynku UMG 
11542/13/VI/P - naprawy hamulców w samo-
chodzie Star 244 nr rej. GAY 2457 OSP w 
Gdyni-Wiczlinie 
11543/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na emisję spotu 
promującego miasto na antenie „Twojej Tele-
wizji Morskiej” 

11544/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie 80 
flag z nadrukiem okolicznościowym 
11545/13/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia 
nr 10518/13/VI/M 
11546/13/VI/M - zmiany umowy nr 
KB/55/MB/5-W/2013 na robotę budowlaną: 
„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w 
Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposa-
Ŝenia” i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika 
– dojazd do Szkoły Muzycznej” 
11547/13/VI/M - zmiany umowy nr 
KB/137/MB/11-W/2013 na pełnienie funkcji 
nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji 
inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa Szko-
ły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem nie-
zbędnego wyposaŜenia” i „Przebudowa odcin-
ka ul. Bp. Dominika – dojazd do Szkoły Mu-
zycznej” 
11548/13/VI/P - przyznania nagrody Prezyden-
ta Miasta Gdyni na 38. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych 
11549/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie prze-
kopów próbnych wraz z pomiarami geodezyj-
nymi gazociągu wzdłuŜ ulic Apollina i Izydy w 
Gdyni 
11550/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postę-
powania na udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 5 000 000 EUR na wykonanie 
robót budowlanych: „Budowa ścieŜki rowero-
wej wzdłuŜ Alei Zwycięstwa na odcinku od 
skrzyŜowania z ul. Redłowską do Parku Na-
ukowo-Technologicznego 
11551/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę 
zadania pn: „Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ 
Alei Zwycięstwa na odcinku od skrzyŜowania z 
ul. Redłowską do Parku Naukowo-
Technologicznego 
11552/13/VI/U - zamówienia opracowania 
dokumentacji historyczno-konserwatorskiej dla 
zespołu budynków ZUS przy ul. Partyzantów 
39 w Gdyni 
 

2013-07-30: 
 
11553/13/VI/O - zakupu usługi szycia pościeli 
dla Przedszkola nr 8 w Gdyni w ramach projek-
tu „Pluszowy Misiaczek- wsparcie najmłod-
szych gdyńskich przedszkolaków na starcie” 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego 
11554/13/VI/O - zakupu artykułów gastrono-
micznych dla Przedszkola nr 8 w Gdyni w ra-
mach projektu „Pluszowy Misiaczek- wsparcie 
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najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na 
starcie” współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
11555/13/VI/O - akceptacji wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne w trybie zapy-
tania o cenę o wartości poniŜej 200.000 EUR, 
na dostawę materiałów biurowych 
11556/13/VI/R - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14000 EUR na zakup ku-
kurydzy do zanęcania dzików w gminnych 
odłowniach dzików 
 

2013-07-31: 
 
11557/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta 
Gdyni na rok 2013 
11558/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Pre-
zydenta Miasta w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 
11559/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Pre-
zydenta Miasta w sprawie ustalenia planu fi-
nansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok 
11560/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność poŜytku publicznego 
na wspieranie realizacji zadań w zakresie spor-
towego szkolenia dzieci i młodzieŜy z terenu 
Gdyni oraz organizacji w Gdyni imprez sporto-
wych w 2013 roku 
11561/13/VI/M - wykonania remontu pralni na 
II piętrze w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 
11562/13/VI/M - wykonania remontu dachów 
budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 
nr 47-49 i 51 w Gdyni 
11563/13/VI/M - wymiany rynien i rur spusto-
wych na dachu gminnego budynku mieszkal-
nego przy ul. Ujejskiego 23 w Gdyni 
11564/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w 
korytarzu na parterze prowadzących do lokali 
socjalnych przy ul. Dickmana 38 w Gdyni 
11565/13/VI/M - naprawy rynien i rur spusto-
wych w gminnych budynkach mieszkalnych 
przy ul. Wojewody Wachowiaka 31-37, 43-49 
w Gdyni 
11566/13/VI/M - wymiany skrzydła do drzwi 
wejściowych do lokalu socjalnego przy ul. śe-
glarzy 5 w Gdyni 
11567/13/VI/M - naprawy instalacji elektrycznej 
w lokalu mieszkalnym przy ul. Dachnowskiego 
38 w Gdyni 
11568/13/VI/M - modernizacji instalacji elek-
trycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy 
ul. Morskiej 112 B w Gdyni 
11569/13/VI/M - wykonania doszczelnienia 
wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym 
lokalu mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 
51 w Gdyni 

11570/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w budynku mieszkalnym przy ul. Cha-
browej 3a w Gdyni 
11571/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Dachnowskiego 21 w Gdyni 
11572/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Chylońskiej 76 w Gdyni 
11573/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Dembińskiego 14 I w Gdyni 
11574/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Kalksztajnów 3 w Gdyni 
11575/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Kopernika 8 w Gdyni 
11576/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Pawiej 13C w Gdyni 
11577/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
ZboŜowej 30 w Gdyni 
11578/13/VI/M - wykonania projektu rozbiórki 
boksów garaŜowych na terenie gminnym przy 
ul. Batorego w Gdyni 
11579/13/VI/M - zabezpieczenia garaŜu i tere-
nu rozpoczętej budowy budynku przy ul. Sa-
nockiej 26 w Gdyni 
11580/13/VI/M - zabezpieczenia budynku 
mieszkalnego przy ul. Sanockiej 26 w Gdyni 
11581/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 26 w 
Gdyni wraz z uporządkowaniem terenu 
11582/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Kopernika 7 w Gdyni 
11583/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na usługę nasadzeń wzdłuŜ Alei 
Topolowej wraz z 3 – letnią pielęgnacją na 
wybranych terenach zieleni 
11584/13/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia 
nr 10859/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 28 maja 2013 roku 
11585/13/VI/P - wydania zezwolenia na kiero-
wanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierow-
ców OSP Gdynia Wiczlino 
11586/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
11130/13/VI/M z dnia 18 czerwca 2013 r. w 
sprawie określenia wykazu oraz warunków 
sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
dzierŜawcy nieruchomości połoŜonej w Gdyni 
przy ulicy 10-go Lutego 11 
11587/13/VI/M - akceptacji procedury udziela-
nia zgody na uŜywanie nazwy GDYNIA w zna-
kach towarowych 
11588/13/VI/M - nabycia licencji, do kwoty 
14000 EUR, do fotografii barwnych 
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11589/13/VI/P - zmieniające umowę nr 
KB/32/PON/1/W/2012 zawartą dnia 13 stycz-
nia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsia-
nego Oddział Pomorski 
11590/13/VI/P - wykonania kalkulatorów z logo 
konkursu „Jak Ŝyć w przyjaźni?” 
11591/13/VI/P - wykonania medali Prezydenta 
Miasta Gdyni „Gdynia bez barier” 
11592/13/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do 
umowy nr SK/3/PD/2-W/2013 z dnia 22 stycz-
nia 2013 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia 
a Panią Haliną Małgorzatą Sokołowską, wła-
ścicielką Oficyny Verbi Causa 
11593/13/VI/M - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.000.000 EUR na robotę budowlaną: „Prze-
budowa i zmiana sposobu uŜytkowania budyn-
ku przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni na potrzeby 
Ŝłobka” 
11594/13/VI/M - pomalowania ścian wraz z 
odgrzybieniem w gminnym lokalu mieszkalnym 
nr 173 przy ul. Świętojańskiej 139 bl. III w 
Gdyni 
11595/13/VI/M - wykonania remontu lokalu 
mieszkalnego przy ul. Kołobrzeskiej 7/3 w 
Gdyni 
11596/13/VI/M - usunięcia awarii w lokalu 
uŜytkowym zajmowanym przez Filię nr 10 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bp. Do-
minika 3-21 w Gdyni 
11597/13/VI/M - ustanowienia dozoru nieru-
chomości przy ul. Kopernika 71 w Gdyni 
11598/13/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego nr 13 przy ul. Warszawskiej 76 
w Gdyni 
11599/13/VI/M - wydatkowania środków finan-
sowych z budŜetu Miasta Gdyni tytułem opłaty 
za wystawienie imiennego zaświadczenia o 
prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
11600/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nad-
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nordea 
Bank Polska S.A. 
11601/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 
11602/13/VI/K - zmiany załącznika nr 5 zarzą-
dzenia nr 7550/12/VI/K Prezydenta Miasta 
Gdyni z dnia 14 sierpnia 2012r.w sprawie usta-
lenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzę-
dzie Miasta Gdyni 
11603/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r. 
11604/13/VI/M - zatwierdzenia projektu „Sta-
Ŝyści na językach”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go 

11605/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 
11606/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-
cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 
11607/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-
cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni 
11608/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomier-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony – 3 lata 
11609/13/VI/M - wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜo-
nej przy ul. Świętopełka, przeznaczonej do 
wydzierŜawienia w trybie bezprzetargowym na 
czas oznaczony – 3 lata 
11610/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomier-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony – 3 lata 
11611/13/VI/M - przeprowadzenia nieograni-
czonego przetargu ustnego na sprzedaŜ lokalu 
niemieszkalnego połoŜonego przy ul. Reja 14-
16 w Gdyni oraz powołania Komisji Przetargo-
wej 
11612/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 
EUR, na przeprowadzenie akcji promocyjnych 
Miasta Gdyni 
11613/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14 000 EUR na wykonanie materiałów 
promujących miasto 
11614/13/VI/U - zlecenia wykonania mapy 
zasadniczej do celów informacyjnych dla dzia-
łek nr 34/34, 34/36, 35/5, 42, 43/6 i 43/7 poło-
Ŝonych w Kosakowie 
11615/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy dotyczącej zadania pn. „Zabezpieczenie 
skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni” 
11616/13/VI/U - zmiany zarządzenia wszczy-
nającego postępowanie na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu nieogra-
niczonego o wartości poniŜej 200 000 EUR na 
wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Bu-
dowa ścieŜek rowerowych wraz z odwodnie-
niem, oświetleniem i przebudową kolidującej 
infrastruktury technicznej w wybranych lokali-
zacjach na terenie Gdyni” 
11617/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14 000 EUR na wykonanie opisu 
przedmiotu zamówienia do SIWZ dla zadania 
pn. „Wzmocnienie konstrukcji Estakady Kwiat-
kowskiego w Gdyni na odcinku od ul. Morskiej 
do ul. Unruga i podniesienie jej nośności do 
klasy A” 
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11618/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14 000 EUR na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla za-
dania pn. „Rozbudowa ul. Harcerskiej w Gdyni 
na odcinku od Al. Zwycięstwa do torów PKP” 
11619/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – kosz-
torysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa 
ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i 
Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w 
Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 
11620/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na wykonanie projektu nasadzeń 
drzew i krzewów na terenie Miasta Gdyni w 
celu realizacji nasadzeń rekompensujących na 
terenach gminnych o wartości do 14 000 EUR 
11621/13/VI/R - podpisania umowy powierze-
nia z Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 
11622/13/VI/U - zamówienia redakcji artykułów 
do wydawnictwa pokonferencyjnego z konfe-
rencji "Modernizm w Europie - modernizm w 
Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochro-
na" 
11623/13/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisa-
nie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Przedsiębiorstwem Komunikacji Tro-
lejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni dotyczącego 
wznowienia publikacji podręcznika pt.: „Kon-
wersja autobusu z silnikiem diesla na trolejbus” 
oraz publikacji opracowania „Analizy obszarów 
gdyńskiej sieci trolejbusowej predysponowa-
nych do zastosowania zasobników energii” 
11624/13/VI/P - uniewaŜnienia postępowania 
w sprawie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 200 000 
EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzy-
mania w sprawności eksploatacyjnej systemu 
monitoringu wizyjnego miasta Gdyni 
11625/13/VI/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 200 000 EUR 
na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania 
w sprawności eksploatacyjnej systemu monito-
ringu wizyjnego miasta Gdyni 
11626/13/VI/P - akceptacji postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 200 000 EUR 
na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania 
w sprawności eksploatacyjnej lokalnego sys-
temu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni 
11627/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na zakup dostępu do sieci Internet 
dla StraŜy Miejskiej 
11628/13/VI/R - przyjęcia zasad korzystania z 
lokalu Urzędu Miasta – Gdyńskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
11629/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
dotyczącej wykonania robót budowlanych PN. 

„Zintegrowany System zarządzania Ruchem 
TRISTAR” 
11630/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni 
przedstawicieli jednostek z Japonii i Meksyku 
11631/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na opracowanie 
projektów graficznych promujących miasto 
11632/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na usługi doradcze 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
11633/13/VI/M - przyjęcia treści umowy o dzie-
ło na redagowanie tekstów o aktywności go-
spodarczej gdyńskich firm oraz zjawisk doty-
czących gospodarki 
11634/13/VI/M - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/189/MB/12/W/2013 na pełnienie 
funkcji inŜyniera kontraktu inwestycji „Rozbu-
dowa, przebudowa i adaptacja Dworca Mor-
skiego oraz Magazynu Tranzytowego na po-
trzeby Muzeum Emigracji w Gdyni 
11635/13/VI/M - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
5 000 000 EUR na robotę budowlaną: „Zapro-
jektowanie i wykonanie instalacji tryskaczowej 
wraz z zasilaniem w części podziemnej budyn-
ku MHT przy ul. Wójta Radtkego 36/40 
 

2013-08-06: 
 
11636/13/VI/M - objęcia udziałów w kapitale 
zakładowym BioBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku i 
wniesienia wkładów na ich pokrycie 
11637/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktu-
alizacji kosztorysu inwestorskiego dla inwesty-
cji pn.: „Rozbudowa ulicy Marzanny, Kwadra-
towej i OkręŜnej w Gdyni” 
11638/13/VI/M - wykonania remontu lokalu 
mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 135 w Gdyni 
11639/13/VI/M - zamontowania skrzynek pocz-
towych w gminnych lokalach mieszkalnych 
przy ul. Janka Wiśniewskiego 9 
11640/13/VI/M - wykonania prac remontowych 
w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Śmi-
dowicza 33 w Gdyni 
11641/13/VI/M - zabezpieczenia lokalu miesz-
kalnego przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni 
11642/13/VI/M - zabezpieczenia otworów 
okiennych i drzwi wejściowych do gminnego 
lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 
139 Bl. II w Gdyni 
11643/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11644/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
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rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11645/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11646/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11647/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11648/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
11649/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 
11650/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14000 EUR na remont pomiesz-
czeń Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Gdyni przy ul. świrki i Wigury 14 oraz ul. 
Białowieskiej 1 
11651/13/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej 
w sprawie dofinansowania zakupu / wydruku 
podręczników szkolnych i ksiąŜek pomocni-
czych dla uczniów niewidomych 
11652/13/VI/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup piór 
dla najlepszych tegorocznych maturzystów, w 
tym maturzystów matury międzynarodowej IB 
11653/13/VI/O - ustalenia terminu składania 
wniosków o przyznanie pomocy finansowej na 
zakup podręczników w ramach rządowego 
programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wy-
prawka szkolna” 
11654/13/VI/O - dofinansowania kosztów wy-
jazdu uczniów wraz z opiekunami z Gdyni do 
Gemeinschaftsschule Friedrichsort (IGF) w 
Kilonii w ramach wymiany międzyszkolnej 
11655/13/VI/O - refundacji wydatków poniesio-
nych w związku z organizacją rejsu Ŝaglowcem 
„Fryderyk Chopin” 
11656/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skierowa-
nia i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca 
Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej 
Wejherowie 
11657/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skierowa-
nia i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca 
Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej 
Wejherowie 

11658/13/VI/O - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni związanych z zakupem znaczków opłaty 
sądowej oraz zasądzonych kosztów postano-
wień sądu 
11659/13/VI/S - zmieniające Instrukcję w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu wykony-
wania przez wolontariuszy świadczeń na rzecz 
Urzędu Miasta Gdyni 
11660/13/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Grabówek 
11661/13/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Kar-
winy 
11662/13/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy 
Leszczynki 
11663/13/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Śródmieście 
11664/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia 
Prezydenta Miasta Nr 8673/12/VI/S z dnia 
20.11.2012 r. zabezpieczenia środków na roz-
liczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostar-
czanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 
Lutego 24 w Gdyni w 2013 roku 
11665/13/VI/M - wydatkowania środków finan-
sowych z budŜetu Miasta na opłatę za nota-
rialne potwierdzenie podpisów 
11666/13/VI/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
zajętych pod pas drogowy ul. Dickmana 
11667/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Świętojańskiej / Skwer 
Kościuszki przeznaczonej do wydzierŜawienia 
11668/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. świrki i Wigury prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 
11669/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu miasta 
na opłatę notarialną oraz koszty postępowania 
sądowego celem regulacji stanu prawnego 
nieruchomości przy ul. Legionów 17 A-B 
11670/13/VI/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR na opracowanie wielobranŜowej 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów 
dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami 
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i 
Zamenhofa wraz z budową kanału deszczo-
wego umoŜliwiającego odprowadzenie wód z 
terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, 
którym jest rzeka Chylonka” oraz sprawowanie 
nadzoru autorskiego 
11671/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14 000 EUR na pełnienie nadzoru 
autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Re-
gulacja potoku Źródła Marii na odcinku od ul. 
Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP 
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wraz z budową zbiornika retencyjnego „Karwi-
ny” oraz budowa odcinków kanalizacji desz-
czowej i urządzeń podczyszczających w rejo-
nie ulic Buraczanej i Nałkowskiej w Gdyni” 
11672/13/VI/U - zmiany zarządzenia wszczy-
nającego postępowanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie przetargu nieograni-
czonego od 200 000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji wykonania robót budowla-
nych pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w 
Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieŜek 
rowerowych i parkingów” 
11673/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 
11391/13/VI/U z dnia 9 lipca 2013 r. 
11674/13/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska 
organem prowadzącym Katolicką Szkołę Pod-
stawową na dofinansowanie wyjazdu do Pary-
Ŝa dwóch szczególnie uzdolnionych uczennic 
na Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach 
Matematycznych i Logicznych 
11675/13/VI/P - zakupu foteli na stanowiska 
pracy w MCZK i GCO 
11676/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezyden-
ta nr 10805/13/VI/S z dnia 21.05.2013 r. w 
sprawie uruchomienia środków finansowych w 
roku 2013 na utrzymanie telefonów stacjonar-
nych 
11677/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Legionów 52 w Gdyni 
11678/13/VI/R - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14 000 EUR na przygotowanie danych 
statystycznych i ich opracowanie graficzne 
11679/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych z budŜetu Miasta 
tytułem ubezpieczenia przedmiotu dzierŜawy – 
ul. Polska 1 
11680/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 
EUR, na przeprowadzenie akcji promocyjnej 
Miasta Gdyni 
11681/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 
EUR, ekspozycji reklamy promującej Miasto 
Gdynię 
11682/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14 000 EUR na zakup rozdzielacza sy-
gnału 
11683/13/VI/R - zatwierdzenia wyników kon-
kursów dla rad dzielnic „Bezpieczna dzielnica” i 
„Gdynia po godzinach” 
11684/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy Al. Jana Pawła II/Bulwar 
Nadmorski przeznaczonej do wydzierŜawienia 
w trybie bez przetargowym na rzecz Jacka 
Trznadel /PPH Euromac 

11685/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Gedymina przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas oznaczony 
– 3 lata 
11686/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji nie-
ograniczonego przetargu ustnego na najem 
pomieszczeń uŜytkowych, stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 
11687/13/VI/S - zmiany treści zarządzania 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 10542/13/VI/S na 
zabezpieczenie środków finansowych w roku 
2013 na czynsz oraz dostawę mediów do 
obiektu „INFOBOX” przy ul. Świętojańskiej/róg 
10 Lutego w Gdyni 
11688/13/VI/R - zmiany umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na usługę zaprojektowania i wykonania 
strony internetowej na potrzeby kampanii edu-
kacyjno-informacyjnej związanej z nowym 
systemem gospodarki odpadami komunalnymi 
w Gdyni 
11689/13/VI/M - zgłoszenia robót rozbiórko-
wych 5 wiat garaŜowych połoŜonych przy ul. 
Dąbrowskiego 36 w Gdyni /działka nr 942/13; 
km 63 
11690/13/VI/R - zmiany umowy na zlecenie 
Eko Dolinie sp. z o.o. utylizacji odpadów ze-
branych w trakcie zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych na terenie miasta Gdyni 
11691/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postę-
powania na udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 5 000 000 EUR na wykonanie 
zadania pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosa-
kowie dla ZCK w Gdyni” 
11692/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postę-
powania na udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 200 000 EUR na usługę nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonanie robót budowlanych: „Rozbu-
dowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w 
Gdyni” 
11693/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej na bu-
dowę sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w 
Gdyni /na odcinku od ul. Cylkowskiego do nr 
149 
11694/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14000 EUR na pełnienie nadzoru 
autorskiego nad realizacją ścieŜki rowerowej 
wzdłuŜ Al. Zwycięstwa 
11695/13/VI/U - otwarcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego z wolnej 
ręki na wykonanie robót dodatkowych w ra-
mach zadania „Rozbudowa ulicy Morskiej w 
Gdyni na odcinku od skrzyŜowania z ulicą 
Chylońską II do skrzyŜowania z ulicą Kcyńską 
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11696/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14000 EUR na sporządzenie 
opinii prawnej dotyczącej moŜliwych sposobów 
działania i argumentów prawnych do wykorzy-
stania w związku z inwestycją Port Lotniczy 
Gdynia – Kosakowo 
11697/13/VI/U - skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego 
11698/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni 
harcerzy z Ukrainy i Białorusi 
11699/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nad-
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nordea 
Bank Polska S.A. 
11700/13/VI/O - przyznania środków dla Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na reali-
zację projektu „Gdynia Business Week 2013” 
11701/13/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a”Paulo, w sprawie skierowa-
nia i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca 
gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w 
Wejherowie 
11702/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetar-
gu nieograniczonego o wartości poniŜej 5 000 
000 EUR na robotę budowlaną „Wykonanie II 
etapu instalacji przeciwpoŜarowych SAP i DSO 
w MHT przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni 
11703/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/498/UI/175/W/2011 na roboty budowlane: 
„Budowa i przebudowa kanałów deszczowych 
w Al. 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 odprowadza-
nia wód opadowych w Gdyni etap I/ oraz bu-
dowa przepompowni ścieków wraz z kolekto-
rem grawitacyjnym i tłocznym przy bulwarze 
nadmorskim w Gdyni” 
11704/13/VI/U - zawarcia porozumienia doty-
czącego realizacji umowy nr 
KB/498/UI/175/W/2011 na roboty budowlane: 
„Budowa i przebudowa kanałów deszczowych 
w Al. 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 odprowadza-
nia wód opadowych w Gdyni etap I/ oraz bu-
dowa przepompowni ścieków wraz z kolekto-
rem grawitacyjnym i tłocznym przy bulwarze 
nadmorskim w Gdyni” 
11705/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do wyłoŜonego do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części nadmorskiej 
dzielnicy Orłowo w Gdyni 
 

2013-08-09: 

 
11706/13/VI/R - powołania Komisji ds. Konkur-
su na wyłonienie partnera do wspólnego przy-
gotowania wniosku o wsparcie zadania posze-
rzonego dla projektu „Pomorski Park Nauko-
wo-Technologiczny – rozbudowa – etap 3” w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka Działanie 5.3. polegającego na 
„Stworzeniu na obszarze postoczniowym za-
plecza wdroŜeniowo-produkcyjnego dla firm 
innowacyjnych” oraz w przypadku otrzymania 
dofinansowania, późniejszej wspólnej realizacji 
w/w zadania 
 

2013-08-13: 
 
11707/13/VI/M - zatwierdzenia wyników postę-
powania o zamówienie publiczne na: Wykona-
nie usług wyceny nieruchomości na potrzeby 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomo-
ści Urzędu Miasta Gdyni (Nr MN.271.78.2013) 
oraz upowaŜnienia do podpisania umów 
11708/13/VI/P - zorganizowania XXVIII Bałtyc-
kiego Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni w 
dniach 16-18 sierpnia 2013 r. 
11709/13/VI/P - opracowania dodatku okolicz-
nościowego do Dziennika Bałtyckiego w 
związku z rocznicą Sierpnia ’80 
11710/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezy-
denta Miasta Gdyni w sprawie przyłączenia do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Sanockiej 8 w 
Gdyni 
11711/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Tatrzańskiej 40 w Gdyni 
11712/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnych lokalach mieszkalnych przy 
ul. Chylońskiej 138 w Gdyni 
11713/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym budynku mieszkalnym przy 
ul. Morelowej 1E w Gdyni 
11714/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnych lokalach mieszkalnych przy 
ul. Północnej 1A w Gdyni 
11715/13/VI/M - wymiany instalacji elektrycz-
nej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Abrahama 6 w Gdyni 
11716/13/VI/M - zakupu i montaŜu drzwi wej-
ściowych do gminnego lokalu mieszkalnego 
przy ul. Dickmana 24 w Gdyni 
11717/13/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 
9658/13/VI/U z dnia 07.02.2013 r. na udziele-
nie zamówienia na pełnienie funkcji sędziego 
konkursu dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika 
Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem za-
gospodarowania terenu” 
11718/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
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rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11719/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11720/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11721/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
11349/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 09.07.2013r. w sprawie skierowania na 
drogę postępowania sądowego i egzekucyjne-
go 
11722/13/VI/M - wyraŜenia opinii dotyczącej 
zaliczenia ul. Boh. Starówki Warszawskiej w 
Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia 
jej przebiegu 
11723/13/VI/M - wyraŜenia opinii dotyczącej 
zaliczenia ul. Parkowej w Gdyni do kategorii 
drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu 
11724/13/VI/M - wyraŜenia opinii dotyczącej 
zaliczenia nowo wybudowanej ulicy w Gdyni, 
oznaczonej w m.p.z.p. nr 1603 jako 27 KD-L 
½, do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej 
przebiegu 
11725/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
druków ścisłego zarachowania do wydawania 
licencji transportowych, zezwoleń i zaświad-
czeń wraz z kosztami przesyłki o wartości do 
14000 EUR 
11726/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11727/13/VI/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 
11728/13/VI/O - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na świadczenie usług w zakresie 
przewozu dziecka niepełnosprawnego do pla-
cówki oświatowej w Wejherowie 
11729/13/VI/S - zmieniające zarządzenie w 
sprawie przyjęcia zasad korzystania z lokalu 
Urzędu Miasta – Gdyńskiego Centrum Organi-
zacji Pozarządowych 
11730/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14 000 EUR na wykonanie koszulek z 
nadrukiem promującym miasto 
11731/13/VI/K - projekt zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni w sprawie zmiany budŜetu 
miasta Gdyni na rok 2013 
11732/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezy-
denta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 
11733/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezy-
denta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-

sowego zadań z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami na 2013 rok 
11734/13/VI/M - projekt zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny oraz 
wykazu nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Prze-
myskiej, przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 
11735/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wy-
woławczej czynszu najmu i warunków najmu 
części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Gdynia, połoŜonych w Gdyni przy ul. 
Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. 
Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. 
Arciszewskich i ul. Źródło Marii przeznaczo-
nych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego 
11736/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonej przy ul. Świętojańskiej 
(Skwer śeromskiego) przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia na czas oznaczony na 3 lata 
11737/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomier-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony – 3 lata 
11738/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Legionów 23a 
przeznaczonej do sprzedaŜy w formie przetar-
gu ustnego nieograniczonego 
11739/13/VI/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 
11740/13/VI/M - zatwierdzenia postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200 000 EUR na usługę: „Modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb 
Chwarzno – Wiczlino (nr teryt 
226201_1.0011)” 
11741/13/VI/M - udzielenia zamówienia na 
wykonanie usługi zarządzania, koordynacji, 
kontroli, nadzoru i odbioru prac wykonywanych 
i realizowanych w zamówieniu na: „Moderniza-
cję ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni 
obręb Chwarzno - Wiczlino nr teryt 
226201_1.0011” – etap I 
11742/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
zadania pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej 
wraz z jej przedłuŜeniem do ulicy Chwasz-
czyńskiej w Gdyni – odcinek III leśny” 
11743/13/VI/O - akceptacji wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne w trybie zapy-
tania o cenę o wartości poniŜej 200.000 EUR, 
na dostawę papieru do drukarek i kserokopia-
rek 
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11744/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 
11745/13/VI/P - akceptacji aneksów 
11746/13/VI/P - zabezpieczenia środków fi-
nansowych na wypłatę ekwiwalentu za udział 
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu po-
Ŝarniczym dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Gdyni Wiczlinie 
11747/13/VI/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa uŜytko-
wania wieczystego ustanowionego na nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Rungurskiej 
11748/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14 000 EUR, na wykonanie i wyklejenie 
reklamy z okazji otwarcia Centrum Nauki 
Experyment Gdynia 
11749/13/VI/K - spisania z ewidencji księgowej 
naleŜności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 
11750/13/VI/P - wyraŜenia zgody na wynajem 
stoiska, udział w konferencjach oraz przygoto-
wanie materiałów promocyjnych projektu 
,,Bothnian Green Logistic Corridor” podczas 
XVII Międzynarodowych Targów Morskich i 
Konferencji BALTEXPO- 2013 
11751/13/VI/R - zlecenia Eko Dolinie Sp. z o.o. 
utylizacji odpadów zielonych pochodzących z 
nieruchomości połoŜonych na terenie Miasta 
Gdyni 
11752/13/VI/R - zmiany zarządzenia w sprawie 
udzielenia zamówienie publicznego do kwoty 
14 000 euro na wykonanie konfekcji worków 
do segregacji odpadów z nadrukami obejmują-
cymi informacje o zasadach prowadzenie se-
lektywnej zbiórki odpadów 
11753/13/VI/M - współorganizacji II Gdyńskie-
go Nocnego Przejazdu Rowerowego w Gdyni 
11754/13/VI/O - przyznania nagrody rocznej 
dla p. Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor 
S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uza-
leŜnień w Gdyni ul. Reja 2 
11755/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie 
robót dodatkowych związanych z inwestycją 
pn. „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na 
odcinku od skrzyŜowania z ulicą Chylońską II 
do skrzyŜowania z ul. Kcyńską 
11756/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy 
Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny” 
11757/13/VI/P - organizacji projektu Gdynia 
Business Week 2013 
11758/13/VI/O - zawarcia umów zlecenia na 
prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz zawar-
cia umów zlecenia z pracownikami obsługi w 
ramach projektu „Gdynia Business Week 
2013” 
11759/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie z budŜetu Miasta na rok 2013 środków 

finansowych na realizację aneksu nr 1/2013 z 
dnia 22.07.2013 r. do umowy nr 32/2008 z dnia 
14.02.2008 r 
11760/13/VI/R - zawarcia umowy na udzielenie 
dotacji celowej na realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej polegającego na przygo-
towaniu dokumentacji projektowej w celu do-
stosowania Budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gdyni przy ul. Maczka 1 
11761/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego 
przygotowania wniosku konkursowego i reali-
zacji projektu współfinansowanego ze środków 
UE – rozszerzenie projektu „Pomorski Park 
Naukowo - Technologiczny" 
11762/13/VI/O - zakupu tablic interaktywnych 
dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 
Gdyni z okazji jubileuszu 50- lecia nadania 
szkole imienia Marynarki Wojennej oraz 50- 
lecia utworzenia klas z wykładowym j. angiel-
skim 
11763/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postę-
powania na udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości od 5 000 000 EUR na wykonanie roboty 
budowlanej p.n: „Rozwój Komunikacji Rowe-
rowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa 
ścieŜek rowerowych i parkingów” 
11764/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie do-
kumentacji projektowej odrębnego zasilania 
węzła ciepłowniczego dla potrzeb OPEC Sp. z 
o.o. w Gdyni w związku z realizacją zadania 
pn.: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i 
boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 
w Gdyni przy ul. Cechowej 22 
11765/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na wykonanie do-
kumentacji projektowej drogi poŜarowej dla 
istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 6 
w Gdyni przy ul. Cechowej 22 
11766/13/VI/P - dokonania opłaty za prawo do 
organizacji „Gdynia Business Week 2013” 
11767/13/VI/P - współorganizacji uroczystości 
odznaczenia bohaterów strajków sierpniowych 
11768/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do 
kwoty 14 000 EUR, na wykonanie instalacji 
reklamowej na budynek Hotelu Gdynia 
 

2013-08-20: 
 
11769/13/VI/P - tłumaczenia tekstu przewodni-
ka pod tytułem „Gdynia dla kaŜdego” z języka 
polskiego na język angielski oraz opracowanie 
szaty graficznej i składu w języku angielskim 
11770/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postę-
powania na udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 5 000 000 EUR na wykonanie 
zadania pn.: „Oświetlenie ulicy Knyszyńskiej, 
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Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w Gdy-
ni” 
11771/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty 
budowlanej pn.: „Oświetlenie ulicy Knyszyń-
skiej, Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w 
Gdyni” 
11772/13/VI/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: 
„Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – 
Oksywiu– etap II” 
11773/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia 
części dachu w gminnym budynku mieszkal-
nym przy ul. Dąbrowskiego 51 w Gdyni 
11774/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Puckiej 100a w Gdyni 
11775/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych 
do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. 3 
Maja 27-31 w Gdyni 
11776/13/VI/M - przeprowadzenia modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni, 
obręb Chwarzno-Wiczlino (nr TERYT 
226201_1.0011) 
11777/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
sali gimnastycznej w X Liceum Ogólnokształ-
cącym w Gdyni 
11778/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
sali w MłodzieŜowym Domu Kultury w Gdyni 
11779/13/VI/O - akceptacji zmian w umowach 
zawartych w 2011 r. i w 2013 r. na realizację 
badań profilaktycznych 
11780/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14 000 EUR na wykonanie aktualizacji 
spotu promującego Gdynię 
11781/13/VI/M - wykazu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdynia, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczony – 3 
lata 
11782/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
Witolda 27 przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczonego 
11783/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Kadmowej 7 przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczonego 
11784/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Parkowej-Spokojnej przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieograni-
czonego 

11785/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Dembińskiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 
11786/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia połoŜonej przy ulicy świrki i Wigury 7-9 
przeznaczonej do wydzierŜawienia w trybie 
bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata 
11787/13/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę 
centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej znajdują-
cej się w Urzędzie Stanu Cywilnego o wartości 
do 14000 EUR 
11788/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zamówie-
nie tablicy informacyjnej dla potrzeb StraŜy 
Miejskiej wartości do 14 000 EUR 
11789/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomier-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony – 3 lata 
11790/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomier-
skiej przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony – 3 lata 
11791/13/VI/M - udzielenia zamówienia pu-
blicznego, do kwoty 14 000 EUR, na realizację 
i emisję materiału promującego miasto w pro-
gramie TV „Błękitne wakacje” 
11792/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków uiszczenia zaliczki na koszty 
biegłego sądowego w sprawie toczącej się 
przez Sądem Rejonowym w Gdyni Sygn. akt I 
C 752/13/D dot. nieruchomości połoŜonej przy 
ul. Sambora 6 w Gdyni 
11793/13/VI/M - wyraŜenia zgody o wystąpie-
nie na drogę postępowania sądowego i egze-
kucyjnego (ul. Halicka 7A) 
11794/13/VI/P - organizacji koncertu Siergieja 
Kriuczkowa z zespołem podczas spotkania 
inaugurującego 38. Gdynia Festiwal Filmowy 
11795/13/VI/P - ogłoszenia VIII edycji konkur-
su pod nazwą „Jak Ŝyć w przyjaźni?” 
11796/13/VI/O - powołania komisji opiniującej 
oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na wspieranie realizacji 
zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla 
dzieci i młodzieŜy ogłoszonego na mocy Za-
rządzenia nr 11180/13/VI/O Prezydenta Miasta 
Gdyni w dniu 25 czerwca 2013 r. 
11797/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 
11798/13/VI/S - wyraŜenia zgody na remont 
elewacji ściany budynku UMG przy Al. Mar-
szałka Piłsudskiego 52/54 o wartości do 14 
000 EUR 
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11799/13/VI/P - udzielenia upowaŜnienia do 
podpisania umów 
11800/13/VI/P - organizacji spotkania inaugu-
rującego 38. Gdynia Festiwal Filmowy 
11801/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postę-
powania na udzielenie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości od 200 000 EUR na usługę nadzoru in-
westorskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania robót budowlanych: „Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trój-
miejskiej – budowa ścieŜek rowerowych i par-
kingów” 
11802/13/VI/P - wyraŜenia zgody na przetłu-
maczenie z języka polskiego na angielski eks-
pertyzy dot. importu ryb z Norwegii do Polski w 
ramach udziału w projekcie unijnym „Bothnian 
Green Logistic Corridor” 
11803/13/VI/O - zakupu pomocy dydaktycz-
nych dla Przedszkola nr 8 w Gdyni w ramach 
projektu „Pluszowy Misiaczek – wsparcie naj-
młodszych gdyńskich przedszkolaków na star-
cie” współfinansowanego przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego 
11804/13/VI/O - zakupu środków czystości dla 
Przedszkola nr 8 w Gdyni w ramach projektu 
„Pluszowy Misiaczek – wsparcie najmłodszych 
gdyńskich przedszkolaków na starcie” współfi-
nansowanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
11805/13/VI/R - zmiany treści zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gdyni nr 9493/13/VI/R z 
dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie przekaza-
nia do realizacji wybranych przez radę dzielni-
cy ObłuŜe przedsięwzięć inwestycyjno – re-
montowych na lata 2011-2014 
11806/13/VI/M - przyjęcia regulaminu wyda-
wania oraz określenia wzoru Karty Gdynia 
Rodzinna Plus 
 

2013-08-22: 
 
11807/13/VI/P - wykonanie repliki Ŝaglowca 
11808/13/VI/P - zmiany treści zarządzenia 
dotyczącego opracowania dodatku do Dzienni-
ka Bałtyckiego w związku z rocznicą Sierpnia 
80 
 

2013-08-23: 
 
11809/13/VI/P - akceptacji aneksu nr 4 do 
umowy nr KB/473/PK/3w/2008 z dnia 
21.08.2008 r. 
 

2013-08-27: 
 
11810/13/VI/P - zamówienia materiału filmo-
wego na stronę www.gdynia.pl 

11811/13/VI/P - zamówienia materiału fotogra-
ficznego na stronę www.gdynia.pl 
11812/13/VI/M - wykonania nasadzeń krzewów 
i wycięcia oraz przycięcia drzew na terenach 
gminnych będących w zarządzie Administracji 
Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 
11813/13/VI/M - udroŜnienia kanalizacji sani-
tarnej przy ul. Zielonej 32 w Gdyni 
11814/13/VI/M - rozbiórki elementów zabudo-
wy przy ul. Malinowej 22 w Gdyni 
11815/13/VI/M - rozbiórki wiat garaŜowych 
przy ul. Dąbrowskiego 36 w Gdyni 
11816/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rolniczej 
12 w Gdyni 
11817/13/VI/K - wyraŜenia zgody na wydatko-
wanie środków finansowych na opłatę notarial-
ną 
11818/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
sali do ćwiczeń w MłodzieŜowym Domu Kultury 
w Gdyni 
11819/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
10089/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
19.03.2013 r. w sprawie ustalenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdynia, połoŜonej przy ul. I. Krasickie-
go przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 
11820/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. I. Krasickiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 
11821/13/VI/S - akceptacji wyników postępo-
wania o zamówienia publiczne na zagospoda-
rowanie wybranych terenów zieleni Miasta 
Gdyni 
11822/13/VI/S - zmiany umowy nr 
KB/595/SMO/39/W/2013 zawartej w dniu 
16.07.2013 roku 
11823/13/VI/S - sprostowania oczywistej omył-
ki pisarskiej w zarządzeniu zmieniającym In-
strukcję w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu wykonywania przez wolontariuszy świad-
czeń na rzecz Urzędu Miasta Gdyni 
11824/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup 
usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku 
11825/13/VI/S - wyraŜenia zgody na moderni-
zację systemów alarmowego i monitoringu o 
wartości do 14000 EUR 
11826/13/VI/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR na opracowanie wielobranŜowej 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowej, budowa i odtworze-
nie nawierzchni drogowej w ul. Rybaków w 
Gdyni” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 
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11827/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14 000 EUR na wykonanie do-
kumentacji projektowo- kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni 
drogowej przy Kościele Św. Wawrzyńca, ul. 
Źródło Marii w Gdyni” 
11828/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/1366/UI/248/W/2012 z dnia 
14.12.2012 r. na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: 
„Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza 
i Kochanowskiego w Gdyni” 
11829/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy w 
ramach przedsięwzięcia: „Zintegrowany Sys-
tem Zarządzania Ruchem TRISTAR” 
11830/13/VI/S - wyraŜenia zgody na wykona-
nie dwóch pieczęci metalowych na potrzeby 
Wydziału Spraw Obywatelskich do 14 000 
EUR w 2013 r. oraz akceptacji wyboru oferenta 
11831/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej o rozpoczęcie postępo-
wania w trybie zamówienia z wolnej ręki, jako 
zamówienie uzupełniające do zamówienia 
podstawowego o wartości poniŜej 200 000 
EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpowie-
dzialności cywilnej jednostek organizacyjnych 
Gminy Miasta Gdyni (jednostki edukacji oraz 
Administracja Budynków Komunalnych nr 3 i nr 
4) 
11832/13/VI/S - prowadzenia szatni w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Mia-
sta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54 
11833/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego oraz o wykonanie 
zastępcze 
11834/13/VI/M - ustalenia wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Zofii Nał-
kowskiej przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony do 31 lipca 2014 roku 
11835/13/VI/U - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 200 
000 EUR na opracowanie dokumentacji projek-
towo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budo-
wa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz 
z przebudową kolidującej infrastruktury tech-
nicznej dla posesji połoŜonych przy ulicy Ku-
śnierskiej nr 21-24 oraz 37A-37F” i koncepcji 
przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla nieru-
chomości połoŜonych przy ul. Prostokątnej w 
Gdyni z włączeniem do istniejącej przepom-
powni ścieków przy ul. Chwarznieńskiej 
11836/13/VI/M - otwarcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200 000 EUR, na opracowanie koncepcji pod-
niesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal 

Targowych w Gdyni i jego oferty oraz realiza-
cję przedstawionych działań 
11837/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 Euro na wykonanie po-
działu geodezyjnego nieruchomości nr 122/10 
połoŜonej przy ul. Zofii Nałkowskiej w Gdyni 
11838/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14 000 EUR na oprawę muzyczną 
11839/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14 000 EUR na wykonanie materiałów 
promujących miasto 
11840/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 
EUR, wykonania zaproszeń okolicznościowych 
11841/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 
EUR na promocję Miasta Gdyni w ramach 
projektu POLSKAPRESSE „Welcome in Trici-
ty” 
11842/13/VI/K - przedstawienia Radzie Miasta 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu Miasta Gdyni, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej pro-
gnozy finansowej oraz informacji o przebiegu 
wykonania planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jed-
nostek kultury za I półrocze 2013 roku 
11843/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezy-
denta Miasta Gdyni dotyczącego wymiany 
instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Kcyńskiej 10/47 w Gdyni 
11844/13/VI/M - wykonania projektu budowla-
nego wraz z opinią kominiarską na wymianę 
instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Kcyńskiej 10/47 
11845/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego na dostawę ksiąŜek na potrzeby 
konkursu Gdynia w kwiatach o wartości do 
14.000 EUR, usługę oczyszczenia terenu zie-
leni oraz wykonania trawnika z siewu przy ul. 
Armii Krajowej o wartości do 14.000 EUR 
11846/13/VI/M - wypłaty odszkodowania wła-
ścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokato-
rowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku 
sądowego 
11847/13/VI/P - opracowania wersji elektro-
nicznej, II części przewodnika „Gdynia dla 
kaŜdego” zawierającego informacje o dostęp-
ności, dla osób z niepełnosprawnością, tras 
przyrodniczych na terenie miasta 
11848/13/VI/P - powołania dyrektora Muzeum 
Miasta Gdyni 
11849/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy nr KB/191/UI/49/W/2013 z dnia 26.03.2013 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budo-
wa ulicy Albańskiej w Gdyni wraz z przebudo-
wą kolidującej infrastruktury” 
11850/13/VI/U - wszczęcia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego z wolnej 
ręki na wykonanie robót uzupełniających doty-
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czących Programu Funkcjonalno – UŜytkowe-
go w ramach realizowanego zadania pn.: „Zin-
tegrowany System Zarządzania Ruchem TRI-
STAR”. 
11851/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wypłatę 
odszkodowania z tytułu likwidacji działki na 
terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
T. Kościuszki przy Al. Zwycięstwa w Gdyni 
11852/13/VI/U - zmiany zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni Nr 1115/13/VI/U z dnia 
18.06.2013r. 
11853/13/VI/O - przyznania dotacji dla podmio-
tów prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego na wspieranie realizacji zadań z 
zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i 
młodzieŜy 
11854/13/VI/O - aneksu nr 2 do umowy nr 
KB/775/OZ/25/W/2011 
11855/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umo-
wy dotyczącej zadania pn: „Zabezpieczenie 
skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni” 
11856/13/VI/U - udzielenia zamówienia pu-
blicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie 
dodatkowych robót w ramach zadania: „Budo-
wa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. 
Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni 
wraz z budową urządzeń podczyszczających 
11857/13/VI/S - udzielenia zamówienia pu-
blicznego do 14.000 EUR na poprawę estetyki 
terenu miasta w związku z Festiwalem Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni 
 
 
______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [492] – 03.10.2013 – radna Mirosława Król – 

w sprawie oświetlenia ul. Knyszyńskiej - od-
powiedź 17.10. 

2. [493] – 10.10.2013 – radna Mirosława Król – 
w sprawie oświetlenia ul. Miedzianej - odpo-
wiedź 21.10. 

_________________________________________ 
 


