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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 53 

18 grudnia 2013 roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 17.12.13, godz. 12.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 16 października: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

Ad 1. Obrady rozpoczęła przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska. 
Ad 2. Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag. 
Ad 3. Do protokołu z 18 września br. nie wniesiono 
poprawek.  
Ad 4. Projekty uchwał dot. budŜetu MG omówił prof. 
Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG. Po wysłuchaniu wyja-
śnień członkowie komisji zaopiniowali dokumenty pozy-
tywnie w głosowaniach: 
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2013 – 6/0/0; 
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-
2033 – 6/0/0. 
Następnie Z-ca dyrektora MOPS p. Franciszek Bronk 
przystąpił do prezentacji projektu uchwały w sprawie 
likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek 
opiekuńczo-wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz 
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Gdyni. Zgodnie z przekazanymi 
wyjaśnieniami, uchwała ma charakter porządkujący i 
dostosowujący strukturę opieki nad dziećmi umieszczo-
nymi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych do 
zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prace nad wy-
łonieniem jednostki administrującej takimi jednostkami 
zapoczątkowano jeszcze przed przyjęciem ustawy, z 
zadowoleniem więc przyjęto zapisy umoŜliwiające reor-
ganizację.  
Odpowiadając pani Przewodniczącej na pytania, Wicedy-
rektor przekazał informacje na temat ilości dzieci, które 
trafiają do „systemu” opieki. Podkreślił przy tym, Ŝe 
nastąpił bezprecedensowy spadek tej liczby m.in. w 
wyniku realizacji programu Rodzina BliŜej Siebie i pracy 
asystentów, takŜe tych, którzy zostali zatrudnieni w 
ramach uzyskanych w konkursie funduszy europejskich. 
Konferencja Człowiek najlepsza inwestycja – innowa-
cyjne metody w pracy socjalnej,  podsumowująca 

rezultaty projektu,  odbędzie się 23.10.2013 w godz. 8:30 
– 16:30 w Sali Audytoryjnej Pomorskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98. 
Pan F. Bronk zobowiązał się do przekazania wydanej z 
tej okazji publikacji. Projekt uchwały w wyniku głoso-
wania z wynikiem: 6/0/0 uzyskał opinię pozytywną  
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 22 października: 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Omówienie skargi p. Roberta Cieślińskiego na 

działalność PUP w Gdyni. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję październikową. 
5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń. 
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych Wice-
przewodniczący Grzegorz Taraszkiewicz.  
Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 3. Omówienie skargi p. Roberta Cieślińskiego: radni 
zapoznali się z dokumentami w sprawie. Obecna na 
posiedzeniu p. Joanna Siwicka, dyrektor PUP w Gdyni, 
poinformowała o wynikach przeprowadzonych kontroli, 
badających takŜe sprawę p. Cieślińskiego. Wyniki kon-
troli zostały przekazane członkom komisji i nie potwier-
dzają zarzutów skarŜącego. Pani Dyrektor ubolewa nad 
zarzutem przedłuŜenia terminu rozpatrywania wniosków 
z 30 dni do 2. miesięcy, które dotyczy wszystkich wnio-
sków o dotacje. Kłopoty na poziomie weryfikacji wnio-
sków wynikają z niejednoznacznego orzecznictwa. W 
przyszłości nie będą mieszane terminy wynikające z 
kodeksów postępowania administracyjnego i cywilnego. 
NaleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe zakres rozstrzyganych spraw 
jest trudny i skomplikowany, dotyczą bardzo rozległej 
materii działalności gospodarczej. Urzędniczki muszą 
sprawdzić szczegółowe przepisy dot. danej działalności 
gospodarczej, a jednocześnie prowadzić bieŜące sprawy, 
które naleŜy w terminie rozliczyć i kwartalnie raporto-
wać. Stąd tez wynikło przedłuŜenie terminów. KaŜdy 
złoŜony wniosek jest przedstawiony na komisji opiniują-
cej zgodnie z datą złoŜenia. Inspektorat dołoŜy starań, 
aby mieścić się w przyjętych terminach. Gdyby trzymać 
się ściśle zaleceń, wniosek pana Cieślińskiego byłby 
odrzucony na wstępie, poniewaŜ zawierał uchybienia, a 
na których usunięcie otrzymał dodatkowy czas. Pani 
Dyrektor poinformowała, do jakich grup skierowany 
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został program „Nie przegap”. W obszarze, do którego 
mógłby aplikować skarŜący, wszystkie kwoty zostały 
rozdysponowane (ogółem 219 wniosków, 109 dofinan-
sowanych). Radni podziękowali przybyłym paniom za 
wyjaśnienia. 
Ad 4. Przewodniczący komisji dr Marcin Wołek poprosił 
o przedstawienie projektów uchwał. 
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, przedstawił 
propozycja zmian stawek podatkowych zawartych w 
kolejnych projektach, które uzyskały opinie pozytywne w 
głosowaniach: 
- określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Miasta Gdyni – 5/0/2, 
- ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
6/0/1, 
- określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na 
terenie Miasta Gdyni, a takŜe jej wysokości – 5/0/2, 
- zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia 
za inkaso – 7/0/0. 
Następnie przyjęto propozycje zmiany uchwały Rady 
Miasta w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na 
rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2013-2033 w głosowaniach z jed-
nakowym wynikiem: 6/0/1. 
Wiceprezydent Marek Stępa oraz Dyrektor BPP Marek 
Karzyński, udzielili wyjaśnień oraz wystąpili o wydanie 
opinii pozytywnej do projektów uchwał w sprawach 
gospodarki przestrzennej: 

1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeb-
lewskiego i Okrętowej – 7/0/0, 

2. uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa 
i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J.Porazińskiej i 
Nowowiczlińskiej – 7/0/0. 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak przedstawił projekty 
uchwał dot. gospodarowania mieniem komunalnym. 
Członkowie komisji wyrazili kolejno opinię pozytywną w 
sprawach: 

1. (druk 4.12) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nie-
ruchomości połoŜonych w Gdyni u zbiegu ulic 
Świętojańskiej, Al. Marszałka J.Piłsudskiego i 
Władysława IV, stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni – 6/0/0; 

2. (druk 4.13) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nie-
ruchomości połoŜonej przy ul. Poznańskiej 10, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni – 
6/0/0; 

3. (druk 4.14) wyraŜenia zgody na zbycie udziału 
we współwłasności nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Druskiennickiej 20B – 6/0/0; 

4. (druk 4.15) wyraŜenia zgody na zbycie nieru-
chomości, stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Władysława 
IV 55 – 6/0/0; 

5. (druk 4.16) wyraŜenia zgody na zbycie nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Redłowskiej 
28a – 6/0/0.  

Ad 4. (c.d.) Wnoszący skargę Robert Cieśliński, który 
został zaproszony na posiedzenie komisji, nie przybył. 
Członkowie komisji sformułowali projekt uchwały, w 
którym stwierdzono, Ŝe nie dopatrzono się uchybień w 
rozpatrywaniu wniosku skarŜącego, które wpłynęło na 

ocenę tego wniosku. Projekt uchwały przyjęto jednogło-
śnie (7/0/0).  
Ad 5. Protokoły z posiedzeń w dniu 24 września oraz 27 
sierpnia br. zostały przyjęte bez uwag (7/0/0). 
Ad 6. Przewodniczący zaproponował, aby wnioski do 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego przesłać poczta elektro-
niczną. Dyskusja nad projektem i omówienie wniosków 
do dokumentu nastąpi na najbliŜszym posiedzeniu (przed 
21 listopada). 
Na tym posiedzenie zakończono.  

_____________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 23 października: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RM 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 
5. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
- zmiany w budŜecie miasta na rok 2013 wraz z autopo-
prawką – opinia pozytywna – 12/0/0, 
- zmiany w WPF wraz z autopoprawką – opinia pozy-
tywna – 12/0/0 
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości – opinia 
pozytywna – 12/0/0 
- ustalenia stawek podatku od środków transportu - – 
opinia pozytywna – 12/0/0 
- ustalenia i poboru opłaty targowej – opinia pozytywna – 
12/0/0 
- wyznaczenia inkasentów opłaty targowej – opinia pozy-
tywna – 12/0/0 
Ad. 4 
Poinformowano, Ŝe projekt budŜetu na 2014 trafi do 
Rady 15 listopada. 
______________________________________________ 
 
Komisja Oświaty – 20 listopada: 
 
Miejsce posiedzenia: Zespół Sportowych Szkół Ogólno-
kształcących przy ul. Władysława IV 
Na terenie szkoły członków komisji gościł Dyrektor M. 
Prusak.  
W posiedzeniu wzięły udział: Wiceprezydent Ewa Łow-
kiel, przedstawicielki oświatowych związków zawodo-
wych.  
Struktura szkoły: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Li-
ceum Ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowe-
go w gimnastyce artystycznej (jedyna w Polsce).  
Liczba uczniów: 434 
Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała, Ŝe szkoły 
mistrzostwa sportowego wchodzące w skład szkół spor-
towych otrzymują dofinansowanie z ministerstwa.  
Wiceprezydent stwierdziła, Ŝe warto poszukiwać dyscy-
plin, wokół których szkoła będzie działać (gimnastyczki 
nie wypełnią szkoły). Tym samym największym wyzwa-
niem jest rekrutacja 
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Dyrektor szkoły mówił o działaniach podejmowanych w 
celu propagowania szkoły, a więc m.in. sportowego, 
zdrowego stylu Ŝycia. Podejmowane są próby, poprzez 
organizowanie imprez, wykreowania mody na sport. 
Organizowane są festyny dla przedszkoli przy współ-
udziale rady dzielnicy. Nawiązana jest współpraca z 
GOSiR-em i klubami sportowymi.  
Szkoła reklamuje się m. in. w miejskim „Ratuszu”.  
Uczniowie otrzymują  nagrody i wsparcie finansowe w 
róŜnych gremiach.  
Zapytany przez Wiceprezydent o liczbę uczniów spoza 
Gdyni, p. M. Prusak wskazał na dziewczęta trenujące 
piłkę ręczną. Spora grupa chętnie uczyłaby się na pozio-
mie szkoły ponadgimnazjalnej, ale tu barierą jest brak 
internatu. W przypadku młodszych dzieci problemem jest 
zapewnienie opieki pozaszkolnej.  
W związku z pytaniem Przewodniczącej E. Krym o 
procent dzieci przechodzących do gimnazjum i liceum 
zespołu, pan Prusach poinformował, Ŝe największy pro-
cent dzieci przechodzi z SP do gimnazjum (od 80 do 90 
%). Do liceum przechodzi 100 % gimnastyczek.  
Szkoła ma dobre wyniki takŜe w nauczaniu, a nie tylko w 
zakresie sportu, dlatego część uczniów trafia do najlep-
szych gdyńskich liceów.  
Zajęcia sportowe zajmują 10 godzin tygodniowo w kaŜ-
dej szkole. W szkole mistrzostwa sportowego 16 godzin 
tygodniowo.  
W związku z pytaniem radnego A. Bienia o moŜliwość 
dostania się do liceum osób, które wcześniej nie trenowa-
ły w Ŝadnej dyscyplinie, Dyrektor odpowiedział twier-
dząco. Takie osoby dostają się do liceum.  
Dyrektor stwierdził, Ŝe w zakresie inwestycji udało się 
bardzo duŜo zrobić. Wymienione zostały wszystkie okna. 
Szkoła ma teŜ dochody własne, ale oprócz tego uzyskuje 
wsparcie od Miasta, takŜe od rodziców. 
Wśród potrzeb największe to dodatkowa sala i internat.  
Wiceprezydent stwierdziła, Ŝe sukcesem byłoby uzyska-
nie dofinansowanie z ministerstwa na budowę nowej 
szkoły z kompleksem boisk. Gdyni rzeczywiście brakuje 
internatu.  
Zdaniem dyrektora M. Prusaka idealną lokalizacją dla 
szkoły byłby teren w pobliŜu GOSiR-u lub Gdyńskiego 
Centrum Sportu. Uczniowie mogliby korzystać z pustych 
często obiektów. 
Miasto – mówił p. Prusak - powinno określić, w jaką 
dyscyplinę sportu chce inwestować.  
Dyrektor poinformował o urządzeniu na terenie szkoły 
bardzo dobrze wyposaŜonego gabinetu stomatologiczne-
go. W szkole jest pielęgniarka i – w ramach współpracy z 
klubami – masaŜystka.  
Członkowie komisji obejrzeli sale i gabinety szkoły.  
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 21 
listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. BudŜet 2014 r. – uwagi i wnioski.  
Ad 1. 
Numery poniŜszych projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 
Projekty planistyczne prezentowali Wiceprezydent Marek 
Stępa i przedstawiciele Biura Planowania przestrzennego: 

Dyrektor M. Karzyński oraz pp. Alicja Kowalska i Iwona 
Markesić. 
4.4.- w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego /…/ rejon osady 
leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego 
Marszewo: 
Zasadniczym celem planu jest przeciwdziałanie powięk-
szaniu  terenów pod zabudowę i zapewnienie moŜliwości 
realizacji zamierzeń podejmowanych na przedmiotowym 
terenie przez Lasy Państwowe, w uzgodnieniu z władza-
mi samorządowymi. 
Zapytany przez radnego P. Stolarczyka o moŜliwość 
poprowadzenia ścieŜki rowerowej do Pustek Cisowskich, 
Wiceprezydent M. Stępa odpowiedział twierdząco 
stwierdzając przy tym, Ŝe prawdopodobnie będzie moŜ-
liwość przedłuŜenia ścieŜki poza granice objęte planem – 
w kierunku Wiczlina.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.5.- uchwalenie miejscowego planu /…/ terenu poł. na 
wschód od ulicy Świętokrzyskiej:  
Prezentująca ustalenia p. A. Kowalska wyjaśniła, Ŝe 
powodem ponownego sporządzenia planu jest regulacja 
przebiegu drogi gminnej.  
Pani Kowalska poinformowała o treści uwag do planu i 
sposobach ich rozstrzygnięcia.  
Przedmiotem dyskusji była uwaga radnego J. Miotke o 
celowości informowania o treści wszystkich uwag, jakie 
wpływają do planów. 
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, Ŝe przepisy obligują 
do ujawniania treści uwag nieuwzględnionych.  
Przewodniczący A. Bień wskazał, Ŝe przedstawienie 
wszystkich wniosków (równieŜ w całości uwzględnio-
nych przez Prezydenta) pozwala na zwiększenie przejrzy-
stości przebiegu procesu przygotowywania planu. Taka 
informacja pozwala stwierdzić, jakie wnioski znalazły 
uznanie w oczach prezydenta i eliminuje wątpliwości 
odnośnie ewentualnych działań lobbystycznych zaintere-
sowanych stron.  
Ostatecznie Dyrektor M. Karzyński zobowiązał się do 
zostawiania do wglądu dokumentów dotyczących treści 
uwzględnionych uwag w Biurze Rady Miasta.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
4.6- w spr. uchwalenia miejscowego planu /…/ rejon 
rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztano-
wej: 
Zapisy planu omówiła p. I. Markesić. 
Pani Markesić zreferowała treść uwag do planu.  
Przedstawiciele Biura Planowania informowali o przewi-
dywanej w przyszłości konieczności zmiany planu, w 
związku z prawdopodobnym nowym rozwiązaniem 
skrzyŜowania ul. Krośnieńskiej i Al. Zwycięstwa.  
Zwrócono równieŜ uwagę na tereny umoŜliwiające reali-
zację nowych inwestycji na tym obszarze Gdyni, w 
szczególności na terenach przeznaczonych na usługi oraz 
na zachowane rezerwy terenowe pod ewentualną przebu-
dowę skrzyŜowania ul. Wielkopolskiej i Al. Zwycięstwa.  
Odnośnie kwestii ogródków działkowych r. J. Miotke  
zapytał, czy w planie znajduje się zapis, Ŝe status quo 
terenów działkowych obowiązuje do określonego czasu.  
Pani I. Markesić wyjaśniła, Ŝe kwestia ta jest uregulowa-
na ustawowo – tereny ogródków mogą być wykorzysty-
wane do czasu przystąpienia do zagospodarowania zgod-
nego z planem.  
Wiceprezydent M. Stępa i Dyrektor M. Karzyński pod-
kreślali, Ŝe jednym z celów sporządzenia planu jest za-
bezpieczenie Miasta przed utratą terenów objętych pla-
nem oraz docelowa zmiana funkcji terenów wykorzysty-
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wanych na ogródki działkowe na przeznaczenie trafniej 
dopasowane do lokalizacji połoŜonej w głównym pasie 
komunikacyjnym miasta.  
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.7. – w spr. uchwalenia miejscowego planu /…/ rejon 
ulic Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego: 
Przedstawiła p. A. Kowalska.  
Pani Kowalska zreferowała treść uwag do planu. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.8.- w spr. skargi /…/ na uchwałę w spr. uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Kamiennej Góry: 
Przedstawił p. M. Karzyński.  
Opinia pozytywna: 6/0/1 
4.9.- w spr. zaopiniowania projektu aglomeracji Gdynia: 
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśniał, Ŝe przyjęcie projektu 
umoŜliwi ubieganie się o środki unijne i środki z fundu-
szu ochrony środowiska na budowę urządzeń systemu 
wodno – ściekowego. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 5. aneksu: w spr. przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu /…/ trenu poł. na północ od ulic 
Rolniczej i Chwarznieńskiej: 
Prezentacja pp. J. Kowalskiej.  
O uwarunkowaniach prawnych mówił Wiceprezydent M. 
Stępa.  
Radny B. KrzyŜankowski podziękował za przystąpienie 
do sporządzania przedmiotowego planu - na  terenie nim 
objętym wycinane są piękne drzewa, występuje samowo-
la budowlana.  
Wiceprezydent M. Stępa poinformował, w kontekście 
omawianego planu, o konieczności opracowania dodat-
kowej koncepcji przebiegu ul. Chwarznieńskiej na odcin-
ku Witomińskim. Koncepcja będzie zakładała nowy 
przebieg trasy w północno-zachodnim rejonie obszaru 
planu i poza jego granicami, z pominięciem terenów 
zabudowanych.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.10- w spr. przystąpienia do opracowania Strategii 
Rozwoju Gdyni na lata 2014 – 2030: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Pkt 1 aneksu – zmiana uchwały w spr. uchwalenia budŜe-
tu miasta Gdyni na rok 2013: 
Proponowane zmiany omówiła Z-ca Skarbnika, pani 
Alicja Helbin.  
Opinia pozytywna: 5/0/1 
Pkt 2 aneksu – zmiany uchwały w spr. Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej …: 
Przedstawiła p. A. Helbin.  
Opinia pozytywna: 5/0/1 
Pkt 3 aneksu – w spr. emisji obligacji komunalnych …: 
Przedstawiła p. A. Helbin. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 
Ad 2. 
Z-ca Skarbnika A. Helbin omówiła załoŜenia w częściach 
dochodowej i wydatkowej budŜetu.  
Pytanie  radnego Ireneusza Bekisza dotyczyło bardzo 
wysokiej, jego zdaniem,  kwoty (1 300 000 zł.) przezna-
czonej na przebudowę ulic Miłkowej i Melisowej (poło-
Ŝenie dywanika asfaltowego), w relacji do ceny rynko-
wej. Modernizowane mają być, zgodnie z wiedzą radne-
go, krótkie odcinki wymienionych dróg. Czy wysoki 
koszt związany jest z dodatkowymi elementami zaplano-
wanymi do realizacji w obrębie przedmiotowych dróg 
(np. chodnikami)? 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak zobowiązał się do 
sprawdzenia, jaki jest zaplanowany zakres robót  w od-
niesieniu do ulic Miłkowej i Melisowej.  
Wiceprezydent B. Stasiak szerzej poinformował o sytu-
acji mieszkaniowej – w gestii Miasta zostają coraz trud-
niejsi najemcy funkcjonujący we wspólnotach, nie płacą-
cy czynszu. 
Wysokość czynszu, w relacji np. do TBS, jest umiarko-
wana. Zgodnie z załoŜeniem przyjętym w wieloletnim 
programie mieszkaniowym, wzrost czynszu ma charakter 
kroczący. W 99 % zaległości dotyczą okresu płatności 
poniŜej 3. miesięcy. 1200 osób to osoby trwale niepłacą-
ce. W znacznym stopniu dotyczy to mieszkań przejętych 
od PKP i wojska. Miasto nie umarza zaległości.  
Przedmiotem zainteresowania członków komisji była teŜ 
kwestia roszczeń miasta wobec spółki MHT, funkcjonu-
jącej na terenie hali. Wiceprezydent poinformował o 
przebiegu negocjacji i niezrealizowaniu przez spółkę 
postanowień porozumienia oraz o konsekwencjach takie-
go stanu rzeczy, które sprowadzają się do odstąpienia od 
umowy przez Miasto i podjęcia działań w celu wyegze-
kwowania naleŜności od spółki (spółka jest zobowiązana 
do przekazania Miastu części podziemnej hali).  
Radny Jerzy Miotke wnioskował o zwiększenie kwoty 
planowanej na sfinansowanie dokumentacji przyszło-
ściowej inwestycji do co najmniej 2 mln. zł.  
Radny uzasadnił powyŜsze  brakiem moŜliwości  przesu-
nięcia niewykorzystanych w ciągu roku budŜetowego 
środków na inne, wskazane przez radnych inwestycje, z 
uwagi na brak dokumentacji przyszłościowej.  
PowyŜszy wniosek uzyskał akceptację członków komisji.  
Radny J. Miotke poprosił o wyjaśnienie, dlaczego tak 
długo trwa wykonywanie dokumentacji dla rewitalizacji 
rejonu ulic Opata Hackiego i Zamenhoffa. 
Przewodniczący A. Bień zapewnił, Ŝe w razie otrzymania 
sygnałów ze strony członków komisji o potrzebie zwoła-
nia kolejnego posiedzenia poświęconego budŜetowi na 
rok 2014, taki postulat zostanie zrealizowany.  
Przewodniczący przypomniał, Ŝe wnioski do budŜetu 
2014 mogą spływać do 29 listopada b.r. 

_____________________________________ 
 
Komisja Kultury – 25 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Opiniowanie projektu budŜetu i WPF na rok 
2014. 

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

1. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania 
BudŜetu Obywatelskiego – opinia pozytywna z 
autopoprawką – 5/0/0 

2. ustalenia wysokości środków na działalność rad 
dzielnic w roku 2014 – opinia pozytywna – 
5/0/0 

3. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2013 
– opinia pozytywna – 5/0/0 

4. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdy-
ni na lata 2013-2033 – opinia pozytywna – 
5/0/0 
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Ad. 2 
Projekt budŜetu na rok 2014 i WPF na lata 2013-2033 
zreferowała pani Alicja Helbin. W całym budŜecie wy-
stępuje ujemna dynamika, za wyjątkiem gospodarki 
komunalnej.  
Na posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
budŜetu na 2014 nie zgłaszając Ŝadnych wniosków do 
projektu. 
Opinia pozytywna – 4/0/0 
Ad. 3 
Komisja nie ustaliła terminu kolejnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 25 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

4. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

5. Opiniowanie projektu budŜetu i WPF na rok 
2014. 

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

5. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania 
BudŜetu Obywatelskiego – opinia pozytywna z 
autopoprawką – 3/0/0 

6. ustalenia wysokości środków na działalność rad 
dzielnic w roku 2014 – opinia pozytywna – 
3/0/0 

7. wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w 
odniesieniu do obrad Rady Miasta Gdyni (w 
sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni i Regu-
laminu Rady Miasta Gdyni) – opinia negatyw-
na – 0/3/0. 

8. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2013 
– opinia pozytywna – 3/0/0 

9. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdy-
ni na lata 2013-2033 – opinia pozytywna – 
3/0/0 

Ad. 2 
Projekt budŜetu na rok 2014 i WPF na lata 2013-2033 
zreferowała pani Alicja Helbin. W całym budŜecie wy-
stępuje ujemna dynamika, za wyjątkiem gospodarki 
komunalnej.  
Następnie członkowie komisji zadawali pytania o StraŜ 
Miejską oraz o wydatki w administracji. 
Opinia pozytywna – 3/0/0 
Ad. 3 
Komisja nie ustaliła terminu kolejnego posiedzenia. 
. ________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 26 listopada: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze-

nia, 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 27 

listopada, 
4. Zaopiniowanie projektu budŜetu miasta na 

2014 rok, 
5. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto, 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 
2013 – opinia pozytywna – 4/0/1, 

2. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2013-2033 – opinia 
pozytywna – 4/0/1, 

3. emisji obligacji komunalnych oraz okre-
ślenia zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu – opinia pozytywna – 4/0/1, 

Projekty zreferował skarbnik miasta. 
Ad. 4 
Skarbnik miasta zreferował projekt budŜetu na 2014 rok. 
BudŜet zbilansował się na poziomie 1,346 mld zł wobec 
1,06 mld w 2013 roku, co jest promilowym wzrostem. 
Współczynnik wydatków ustalono na 0,7 w stosunku do 
roku 2013. Parytet inwestycji został wstrzymany kosztem 
wydatków bieŜących. Ten budŜet nie obroni się własnymi 
dochodami, trzeba będzie wziąć kredyt.  
Następnie dyrektor GOSiR, Marek Łucyk, i wicedyrektor 
Hali Widowiskowo-Sportowej, Krzysztof Blumka, omó-
wili plan dochodów i wydatków tych jednostek.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu mia-
sta na 2014 rok oraz projekt WPF na kolejne lata. Wynik 
głosowania – 4/0/1. 
Ad. 5 
Następne posiedzenie – 10 grudnia, godz. 15.30. Go-
ściem komisji będzie Fundacja Sportu Pozytywnego. 
_____________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 27 listopada: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, 
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜ-

szą sesję RM 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 
5. Wolne wnioski. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
- wyboru jednostki przeprowadzającej audyt – opinia 
pozytywna – 12/0/0 
- emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
nabywania, zbywania i wykupu – opinia pozytywna – 
12/0/0 
- zmiany w budŜecie miasta na rok 2013 – opinia pozy-
tywna – 12/0/0, 
- zmiany w WPF – opinia pozytywna – 13/0/0 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 9 grudnia: 
 
Porządek posiedzenia: 
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1. Opinie do projektów uchwał. 
2. Sprawy bieŜące. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. uchwalenia budŜetu Miasta na 2014 rok – opi-
nia pozytywna – 4/0/0 

2. uchwalenia WPF na lata 2014-2033 – opinia 
pozytywna – 4/0/0 

Ad. 2 
Posiedzenie poświęcone medalom Eugeniusza Kwiat-
kowskiego odbędzie się po sesji grudniowej. 
Na styczniową sesję komisja wniesie projekt uchwały w 
sprawie nadania nazwy – rondo Zygmunta Adamskiego. 
_________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2013-10-15: 
 
12273/13/VI/R - organizacji Gdyńskiego Forum 

Organizacji Pozarządowych 
12274/13/VI/R  - ogłoszenia konkursu "Kultura w 

dzielnicy" 
12275/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 

14.000 EUR na przetłumaczenie na język 
angielski opracowania załoŜeń koncepcji 
planu promocji zatrudnienia (obszar Trój-
miasta wraz z obszarem Metropolitalnego 
Forum NORDA): "ZałoŜenia programu ko-
munikacji marketingowej regionalnego ryn-
ku pracy dla obszaru Gdyni, aglomeracji 
trójmiejskiej oraz Kaszub Północnych" 

12276/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/28/UI/10/W/2013 z dnia 15.01.2013r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Przebudowa sieci elektroenergetycznej 
wraz z oświetleniem dla nieruchomości po-
łoŜonych przy Al. Zwycięstwa 138 ”./ 

12277/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1177/UI/209/W/2012 z dnia 17.10.2012 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej 
dla nieruchomości połoŜonych przy Al. 
Zwycięstwa 138” 

12278/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
pionie gminnych lokali mieszkalnych przy 
Al. Zwycięstwa 164 w Gdyni 

12279/13/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Słowackiego 32 w Gdyni 

12280/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

12281/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12282/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-

katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego  

12283/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 
Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy z 
Autyzmem w Gdańsku 

12284/13/VI/O - dofinansowania organizowanej 
przez Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w 
Gdyni konferencji „ Wspomaganie, terapia, 
edukacja osób z autyzmem – komplekso-
wy model oddziaływań” 

12285/13/VI/O - przyznania nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni dla gdyńskich pracowników 
ochrony zdrowia 

12286/13/VI/O - organizacji wręczenia Nagród Pre-
zydenta Miasta Gdyni 

12287/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013r. 

12288/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usługi serwisu kas fiskal-
nych 

12289/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Nr 8673/12/VI/S z dnia 
20.11.2012 r. w sprawie zabezpieczenia 
środków na rozliczenie kosztów eksploata-
cyjnych oraz dostarczanych mediów do lo-
kalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 
2013r. 

12290/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata (Marcinkowska) 

12291/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Adwokackiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

12292/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

12293/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

12294/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Orłowskiej 
w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczone-
go 

12295/13/VI/M - przyjęcia treści aneksu do umowy 
nr 13/NZOZ/06 dzierŜawy nieruchomości 
będącej własnością Gminy Miasta Gdyni 
przeznaczonej na działalność „Przychodni 
Orłowo” Spółka z o.o. przy ul. Wrocławskiej 
54 w Gdyni 

12296/13/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w 
Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywi-
dualnej przepisów prawa podatkowego 

12297/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
publikacji reklamy miasta w miesięczniku 
Metropolia Zatoki Gdańskiej 
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12298/13/VI/M - wydatkowania środków finanso-
wych z budŜetu Miasta na opłatę za nota-
rialne potwierdzenie podpisów 

12299/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: „Budowa 
oświetlenia wybranych ulic i ciągów pie-
szych na terenie Gdyni” 

12300/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Waszyngtona 28-30 w Gdyni 

12301/13/VI/M - zmiany zarządzenia Nr 
12159/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 01.10.2013r. w sprawie udzielenia 
zamówienia do 14.000 EUR na opracowa-
nie opinii technicznej, dotyczącej bezpie-
czeństwa konstrukcji kopuły Ŝelbetowej 
budynku przy ul. Polskiej 1 w Gdyni 

12302/13/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomo-
ści przy ul. Halickiej 7A w Gdyni 

12303/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie dom-
ków dla wolno Ŝyjących kotów 

12304/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego do Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzego-
rzewskiej w Sopocie 

12305/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie 

12306/13/VI/O - upowaŜnienia dla dyrektorów 
szkół/placówek oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Miasto Gdynia do za-
wierania umów, z których wynikają płatno-
ści wykraczające poza rok budŜetowy 

12307/13/VI/O - akceptacji zmian w umowach za-
wartych w 2011r. na prowadzenie badań w 
przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu 

12308/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację zadania 
„Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w 
kierunku nosicielstwa HIV” 

12309/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

12310/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013r. 

12311/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania paneli do ścianki reklamowej 
oraz potykacza wraz z dwoma wydrukami 
A2 

12312/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie oraz konwersję 
spotu promującego miasto 

12313/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na druk ulotek promujących miasto 

12314/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na prowadzenie serwisu internetowego 
Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów i Starostów NORDA 

12315/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania materiałów promocyjnych 

12316/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie nowego opra-
cowania graficznego wraz z przygotowa-
niem do druku wydawnictwa promocyjnego 
miasta Gdyni 

12317/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
publikacji reklamy Miasta w dodatku do 
ogólnopolskiego wydania Gazety Wybor-
czej 

12318/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na „Wykonanie operatu sza-
cunkowego ustalającego wartość wydat-
ków/nakładów budowlanych i wyposaŜe-
nia” oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru 
umowy 

12319/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Śliskiej, przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

12320/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Śliskiej 4, przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

12321/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Śliskiej, przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

12322/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Śliskiej, przeznaczonej do sprze-
daŜy w formie przetargu ustnego nieogra-
niczonego 

12323/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Dembińskiego przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 

12324/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Dembińskiego przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 

12325/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Dembińskiego przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 

12326/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Korzeniowskiego, przeznaczonej 
do sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli nieruchomo-
ści przyległych 

12327/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Miłej 

12328/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 
na rok 2013 

12329/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta w sprawie ustalenia planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 

12330/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
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sowego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok 

12331/13/VI/U - otwarcia postępowania na udziele-
nie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie robót dodatkowych w ra-
mach zadania: „Rozbudowa cmentarza w 
Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komu-
nalnych w Gdyni” 

12332/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1173/UI/207/W/2012 z dnia 
16.10.2012r. dotyczącej zadania pn.: „Bu-
dowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk 
sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Gdyni przy ul. Cechowej 22” 

12333/13/VI/P - zlecenia produkcji koszulek rekla-
mowych z nadrukiem karty „Gdynia Ro-
dzinna” 

12334/13/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na wsparcie realizacji zadania: 
„Przeciwdziałanie patologiom społecznym - 
II edycja” 

12335/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie kopert z na-
drukiem 

12336/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
materiałów promujących miasto 

12337/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania dwóch wydruków na folii o wy-
miarach 70x100 cm 

12338/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14 000 EUR, na emisję spotu telewizyjne-
go promującego miasto 

12339/13/VI/P - druku materiałów informacyjnych 
12340/13/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu przyznawania i korzystania z 
karty „Gdynia Rodzinna” oraz określenia jej 
wzoru 

12341/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
12194/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 1.10.2013 

12342/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie z/na j. angielski 

12343/13/VI/M - wykonania naprawy bramy wej-
ściowej do pergoli śmietnikowej przy ul. 
Przemyskiej 4 w Gdyni 

12344/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/154/UI/39/W/2013 z dnia 06.03.2013r. 
dotyczącej zadania „Rozbudowa szkoły 
podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 
w Gdyni wraz z przebudową przedszkola” 

12345/13/VI/M - podpisania umowy najmu dotyczą-
cej lokalu w budynku Dworca Głównego 
PKP z Polskimi Kolejami Państwowymi 
S.A. 

12346/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej instalacji przyłączanej 
garaŜu podziemnego w ramach zadania 
pn.: "Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej w Gdyni z parkingiem podziem-
nym i kolejką na Kamienną Górę" 

12347/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej instalacji przyłączanej 

budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej w ra-
mach zadania pn.: "Budowa siedziby 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z par-
kingiem podziemnym i kolejką na Kamien-
ną Górę 

12348/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR, na przeniesienie 
odłowni dzików 

12349/13/VI/R - podpisania umowy uŜyczającej 
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego prawa autorskie w zakresie publi-
kacji wizualizacji obiektu Szkoły Muzycznej 
w Gdyni 

12350/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 
12202/13/VI/S z dnia 01.10.2013r. w spra-
wie przekazania środków finansowych na 
bilety autobusowe (trolejbusowe) do celów 
słuŜbowych dla pracowników Urzędu Mia-
sta Gdyni 

12351/13/VI/P - akceptacji wyniku postępowania i 
udzielenia zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego poniŜej 
200.000 EUR na wykonanie usługi kon-
serwacji i utrzymania w sprawności eks-
ploatacyjnej systemu monitoringu wizyjne-
go miasta Gdyni 

12352/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
10/P2/02035 (KB/178/UI/48/W/2010) z 
dnia 18.03.2010r. na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej budynku Urzędu Mia-
sta Gdyni z parkingiem podziemnym 

 
2013-10-16: 

 
12353/13/VI/S - powołania pełnomocnika prezyden-

ta Miasta Gdyni oraz zespołu organizacyj-
nego ds. organizacji Red Bull Air Race 

 
2013-10-22: 

 
12354/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do 

gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. 
Warszawskiej 20 w Gdyni 

12355/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do 
gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. 
Widnej 7 w Gdyni 

12356/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wi-
leńskiej 93 w Gdyni 

12357/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Wileńskiej 93 w Gdyni 

12358/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-
W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę bu-
dowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem nie-
zbędnego wyposaŜenia” i „Przebudowa 
odcinka ul. Bp. Dominika – dojazd do 
Szkoły Muzycznej” 

12359/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
zawodniczek Międzywojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików w gimnastyce arty-
stycznej, których organizatorem jest Zespół 
Sportowych Szkół Ogólnokształcących w 
Gdyni 
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12360/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
9910/13/VI/O z dnia 05 marca 2013r. w 
sprawie dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XXIX Konkursu Recytator-
skiego Poezji Polskiej organizowanego 
przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Gdyni 

12361/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność gminy 

12362/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie 3 tys. ulotek promocyjnych 

12363/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 
na wykonanie materiałów promocyjnych 
Miasta Gdyni 

12364/13/VI/M - obniŜenia ceny lokalu niemieszkal-
nego połoŜonego przy ul. Reja 14-16 w 
Gdyni oraz warunków drugiego przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ 
nieruchomości 

12365/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności przesyłu na nieruchomości 
gminnej połoŜonej w Gdyni przy ul. Śliskiej 
na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o. 

12366/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy Al. Zwycięstwa 
190/190A/Kasztanowej 1 

12367/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy Al. Zwycięstwa 
190/190A/Kasztanowej 1 

12368/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy Al. Zwycięstwa 
190/190A/Kasztanowej 1 

12369/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Bohaterów Starów-
ki Warszawskiej 23 

12370/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy Al. Zwycięstwa 
190/190A/Kasztanowej 1 

12371/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Podgórskiej 15 

12372/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 68 

12373/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 82 

12374/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-

ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 82 

12375/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 82 

12376/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Krawieckiej 34 

12377/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Krawieckiej 32 

12378/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Benisławskiego 17-
21 

12379/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Benisławskiego 17-
21 

12380/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Śląskiej 78 

12381/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 123-131 

12382/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 123-131 

12383/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 123-131 

12384/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 123-131 

12385/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 123-131 

12386/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-
199, 201-205 

12387/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-
199, 201-205 

12388/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
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tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Kapitańskiej 31 

12389/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Kapitańskiej 31 

12390/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22, 
20A, 20B, 22A 

12391/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22, 
20A, 20B, 22A 

12392/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zbigniewa Herber-
ta 4 

12393/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zbigniewa Herber-
ta 4 

12394/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zbigniewa Herber-
ta 4 

12395/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zbigniewa Herber-
ta 4 

12396/13/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zbigniewa Herber-
ta 4 

12397/13/VI/P - opracowania i druku folderu infor-
macyjnego dotyczącego hospicjum dzie-
cięcego w Gdyni 

12398/13/VI/P - przygotowania projektu graficznego 
oraz druku kalendarza „Gdynia bez barier” 
na rok 2014 

12399/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usług abonamentowych bez-
przewodowego dostępu do Internetu 

12400/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę sprzętu 
komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni 

12401/13/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na dostawę prasy 
codziennej i czasopism specjalistycznych 
dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r. 

12402/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na pielęgnację drzewostanu na terenie 
parku Chwarzno w Gdyni, o wartości do 
14.000 EUR 

12403/13/VI/O - przyjęcia regulaminu konkursu na 
stanowisko Dyrektora śłobka „Niezapomi-
najka” w Gdyni oraz powołania komisji 
konkursowej 

12404/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup stroju 
słuŜbowego dla pracowników UMG do 

14.000 EUR oraz akceptacji wyboru ofe-
renta 

12405/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
zakup samochodu osobowego dla StraŜy 
Miejskiej oraz wyraŜenia zgody na uregu-
lowanie opłat rejestracyjnych o wartości do 
14.000 EUR w 2013r. 

12406/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup artykułów elek-
trycznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdy-
ni do 14.000 EUR 

12407/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego osobom 
prawa uŜytkowania wieczystego nierucho-
mości połoŜonej w Gdyni, przy ul. Chwasz-
czyńskiej, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa 

12408/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

12409/13/VI/M - określenia wykazu oraz warunków 
oddania w uŜytkowanie wieczyste w trybie 
bezprzetragowym nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ulicy Zacisznej 2A 

12410/13/VI/M - wyraŜenia zgody na zmianę spo-
sobu korzystania z nieruchomości – ul. Jó-
zefa Bema 

12411/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie materiałów 
promujących miasto 

12412/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na udzielenie licencji do fotografii promują-
cej Gdynię 

12413/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
emisji elektronicznej reklamy tekstowej na 
portalu trójmiasto.pl 

12414/13/VI/P  - opracowania biogramów wybitnych 
obywateli Gdyni, pozbawionych Ŝycia w 
wyniku działań wojennych i polityki ekster-
minacji agresorów w ramach projektu edu-
kacyjnego „Miasto Gdynia w okresie II 
Wojny Światowej”  

12415/13/VI/P  - realizacji uchwały Nr XV/249/95 
Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 
1995 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta 
za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku – 
„Czas Gdyni”  

12416/13/VI/S - wyraŜenia zgody na demontaŜ 
regałów przesuwnych Archiwum UMG przy 
ul. Armii Krajowej 44, projekt ustawienia i 
montaŜ w nowej siedzibie przy ul. Krzywo-
ustego 6 oraz o wartości do 14.000 EUR  

12417/13/VI/S  - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku  

12418/13/VI/S  - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej o rozpoczęcie postę-
powania w trybie przetargu zapytania o 
cenę o wartości poniŜej 200 000 Euro na 
naprawy samochodów słuŜbowych StraŜy 
Miejskiej i UMG marki Renault w latach 
2013 – 2014 

12419/13/VI/M  - wykonania przyłącza kanalizacji 
sanitarnej dla budynku mieszkalnego przy 
ul. Sanockiej 8 w Gdyni  
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12420/13/VI/M - wykonania renowacji elewacji bu-
dynku przy ul. Dworcowej 11A w Gdyni  

12421/13/VI/M - wykonania posadzki w budynku 
przy Al. Zwycięstwa 291 w Gdyni  

12422/13/VI/R - aneksu nr UDA-RPPM.02.02.02-
00-015/10-03 do umowy o dofinansowanie 
nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00 pro-
jektu pn. „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2007-2013  

12423/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 Euro na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego 
odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaŜy w 
Orłowie na dł. min. 15 m”  

12424/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy Gdyńskie Urodziny Niepodległej  

12425/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na realizację działań promu-
jących miasto  

12426/13/VI/M - tworzenia treści o charakterze 
gospodarczym do wykorzystania na stronie 
internetowej Gdyńskiego Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości  

12427/13/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 
10520/13/VI/M  

12428/13/VI/U  - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania „Rozbudowa ul. Mor-
skiej w Gdyni na odcinku od skrzyŜowania 
z ul. Chylońską II do skrzyŜowania z ul. 
Kcyńską” 

12429/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót 
dodatkowych związanych z inwestycją pn.: 
„Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla 
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdy-
ni”  

12430/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
12212/13/VI/M z dnia 8.10.2013r. w spra-
wie udzielenia zamówienia do 14.000 EUR 
na pełnienie nadzoru inwestorskiego w za-
kresie instalacji elektrycznych w okresie 
realizacji i gwarancji nad robotą budowlaną 
"Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowa-
nia budynku przy ul. Uczniowskiej 2 w 
Gdyni na potrzeby Ŝłobka"  

12431/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na opracowanie projektu budowlane-
go zamiennego dla inwestycji pn.: "Prze-
budowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w 
Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wy-
posaŜenia i przebudowa odcinka ul. Bpa 
Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"  

12432/13/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Redłowo przed-
sięwzięć inwestycyjno - remontowych na 
lata 2011 - 2014  

 
2013-10-23: 

 
12433/13/VI/P - zamówienia "Warsztatów fotografii 

reporterskiej z Gdyńskiej Parady Niepodle-
głości"  

 

2013-10-29: 
 
12434/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 

9323/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 08.01.2013  

12435/13/VI/P - organizacji Zaduszek Jazzowych  
12436/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn. "Rozbudowa ulicy 
Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyŜo-
wania z ulicą Chylońską II do skrzyŜowania 
z ul. Kcyńską"  

12437/13/VI/S - wyraŜenia zgody na malowanie 
ościeŜy okiennych w budynku UMG przy 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o warto-
ści do 14.000 EUR  

12438/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na wykonanie materiałów 
promocyjnych w ramach projektu pn: Good 
governance and cooperation – response to 
common challenges in public finance  

12439/13/VI/P - dofinansowania wykonania materia-
łów promocyjnych wystawy malarstwa Ma-
riana Mokwy w Gdyni  

12440/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usług doradczych w zakre-
sie zagadnień prawnych dotyczących sys-
temu funkcjonowania lotnisk  

12441/13/VI/M - wykonania przycinki i wycinki 
drzew na terenie gminnym będącym w za-
rządzie Administracji Budynków Komunal-
nych Nr 4 w Gdyni  

12442/13/VI/M - wykonania nasadzeń rekompensu-
jących na terenach gminnych będących w 
zarządzie Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 3 w Gdyni  

12443/13/VI/M - wykonania nasadzeń rekompensu-
jących na terenach gminnych będących w 
zarządzie Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 3 w Gdyni  

12444/13/VI/M - uchylenia zarządzenia Nr 
11576/13/VI/M z dnia 31 lipca 2013 roku 
dotyczącego wykonania zaleceń kominiar-
skich w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 
przy ul. Pawiej 13 C w Gdyni  

12445/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym nr 3 przy Al. 
Zwycięstwa 164 w Gdyni  

12446/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym nr 2a przy ul. 
Harcerskiej 3 w Gdyni  

12447/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 200.000 EUR na dostawę mebli, sta-
nowiących wyposaŜenie Ŝłobka przy ul. 
Uczniowskiej 2 w Gdyni  

12448/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego  

12449/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego  
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12450/13/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 
na rok 2013  

12451/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok 

12452/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych odręb-
nymi ustawami na 2013 rok  

12453/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

12454/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

12455/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Wielki 
Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na 
wschód od ul. Świętokrzyskiej  

12456/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części dzielnic 
Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, re-
jonu ulic J. Słowackiego, .I Krasickiego i al. 
Marszałka Piłsudskiego  

12457/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

12458/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

12459/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

12460/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

12461/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego  

12462/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

12463/13/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji pro-
gramów profilaktycznych finansowanych 
przez Gminę Miasta Gdynia w 2012 roku  

12464/13/VI/O - uchylenia zarządzenia Nr 
18307/13/VI/O z dnia 15.10.2013 r.  

12465/13/VI/O - akceptacji zmian w umowie zawar-
tej w 2011 r. na prowadzenie badań w 
przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu 
przez biegłego psychiatrę  

12466/13/VI/O - akceptacji zmian w umowie zawar-
tej w 2011 r. na prowadzenie badań w 
przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu 
przez biegłego psychologa  

12467/13/VI/O - zakupu tablicy interaktywnej dla 
Zespołu Szkól Mechanicznych w Gdyni z 
okazji jubileuszu 20 – lecia działalności XII 
Liceum Ogólnokształcącego  

12468/13/VI/O - zakupu sprzętu komputerowego dla 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni z 
okazji jubileuszu 65 – lecia działalności 
placówki  

12469/13/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
wszczęcia postępowania w sprawie zamó-
wienia publicznego na świadczenie usług 
pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu 
Miasta Gdyni w latach 2014-2016  

12470/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 

zapytania o cenę poniŜej 200.000 EUR na 
zakup i dostawę papieru do drukarek i kse-
rokopiarek dla UMG w grudniu 2013r. oraz 
w 2014r.  

12471/13/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
zapytania o cenę do 200.000 EUR na za-
kup i dostawę materiałów biurowych dla 
UMG w 2014r.  

12472/13/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta na 
opłatę notarialną oraz koszty postępowania 
sądowego celem sprostowania umowy 
sprzedaŜy lokalu mieszkalnego przy ul. Ju-
liusza Słowackiego 46  

12473/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR, na wykonanie aktualizacji 
oraz druku 16000 szt. folderów promują-
cych Gdyński Szlak Modernizmu oraz 
szlak Legendy Morskiej Gdyni  

12474/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Chylońskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia  

12475/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12476/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni Kolonii przy ul. Łanowej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata  

12477/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony – 3 lata  

12478/13/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu 
uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Gdyni na XLII Woje-
wódzkie Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej w 
Szachach DruŜynowych  

12479/13/VI/O - wyraŜenia zgody na udostępnienie 
sali nr 6A oraz sali nr 7 na prowadzenie 
bezpłatnych zajęć koła brydŜowego dla 
młodzieŜy w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Gdyni  

12480/13/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
boiska i sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej nr 16 w Gdyni  

12481/13/VI/O - dofinansowania organizacji Koncer-
tu Galowego w Teatrze Muzycznym w 
Gdyni  

12482/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów trzeciej edycji 
Międzyszkolnego Konkursu Piosenki i Re-
cytacji Poezji o Wolności pt.: „Etiuda o wol-
ności” organizowanego przez IX liceum 
Ogólnokształcące w Gdyni  

12483/13/VI/O - zakupu materiałów biurowych dla 
Przedszkola nr 8 w Gdyni oraz Urzędu 
Miasta w Gdyni  

12484/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.  
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12485/13/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
sposobu przeprowadzania słuŜby przygo-
towawczej i organizowania egzaminu koń-
czącego tę słuŜbę w Urzędzie Miasta Gdy-
ni  

12486/13/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013 roku  

12487/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 9224/12/VI/S w sprawie 
akceptacji wyników postępowania o za-
mówienie publiczne na dostawę, instalację 
i wdroŜenie platformy elektronicznej do ob-
sługi formularzy elektronicznych oraz do-
stawę i wdroŜenie w ramach tej platformy 
161 formularzy  

12488/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 
9718/13/VI Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 12.02.2013 w sprawie przeprowadze-
nia inwentaryzacji w UMG w 2013r.  

12489/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gdyni nr 10542/13/VI/S na 
zabezpieczenia środków finansowych w 
roku 2013 na czynsz oraz dostawę mediów 
do obiektu „INFOBOX” przy ul. Świętojań-
skiej 30/róg 10 Lutego w Gdyni  

12490/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

12491/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego  

12492/13/VI/M - udroŜnienia kanalizacji deszczowej 
przy ul. Bp. Dominika 25a÷27a i 29a÷31a 
w Gdyni  

12493/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: 
„Dostosowanie podziemia hali płaskiej 
Miejskiej Hali Targowej w Gdyni do wymo-
gów p.poŜ. wraz z przebudową wentylato-
rowni”  

12494/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14 000 EUR na zrealizowanie 
zamówień wznowienia znaków granicz-
nych lub rozgraniczenia  

12495/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR, na wykonanie opracowania ak-
tualnej mapy lasów Gdyni i okolic wraz z li-
cencją do wielokrotnego wykorzystania w 
materiałach promocyjnych Miasta  

12496/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR, na opracowanie 2000 szt. publi-
kacji „Fortyfikacje Gdyni i okolic – mapa tu-
rystyczna”  

12497/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR na zakup urządzenia dźwięko-
wego  

12498/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14 000 EUR na obsługę wizyty studyj-
nej dziennikarza gazety Die Welt am Sonn-
tag  

12499/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, 
wykonania projektu graficznego etui do pły-
ty  

12500/13/VI/M - zmiany treści regulaminu Nagrody 
im. Andrzeja Zawady przyznawanej w trak-
cie Ogólnopolskich Spotkań PodróŜników, 

śeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody 
Kolosy  

12501/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9768/1/VI/M 
w sprawie zakupu czasu antenowego w 
TVP Gdańsk w związku z prowadzeniem 
kampanii Miasta Gdyni  

12502/13/VI/M - akceptacji wyniku postępowania 
oraz udzielenia zamówienia w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
200 000 EUR, na opracowanie koncepcji 
podniesienia atrakcyjności Zespołu Miej-
skich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty 
oraz realizację przedstawionych działań  

12503/13/VI/M - udzielenia upowaŜnienia do podpi-
sania umowy na usługę opracowania kon-
cepcji podniesienia atrakcyjności Zespołu 
Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego 
oferty oraz realizację przedstawionych 
działań  

12504/13/VI/P - opracowania i druku autorskiego 
projektu składanej mapki – przewodnika 
pt.: "Zagadki architektury Śródmieścia 
Gdyni”  

12505/13/VI/P - uchylenia zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie współorganizacji 
projekcji filmu dokumentalnego i debat  

12506/13/VI/M - powołania członka Rady Nadzor-
czej InnoBaltica Spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością  

12507/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wymiany 
nawierzchni dziedzińca Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22 oraz 
dostawy i montaŜu barier zabezpieczają-
cych na skrzyŜowaniu ul. Białowieskiej i ul. 
Cechowej  

12508/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 200 000 EUR na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowych 
dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa przy-
stani rybackiej w Gdyni – Oksywiu– etap II”  

12509/13/VI/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego poniŜej 
200 000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Budowa sieci i urządzeń kanalizacji 
sanitarnej wraz z przebudową kolidującej 
infrastruktury technicznej dla posesji poło-
Ŝonych przy ulicy Kuśnierskiej” oraz kon-
cepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej 
dla nieruchomości połoŜonych przy ul. 
Prostokątnej z włączeniem do istniejącej 
przepompowni ścieków przy ul. Chwarz-
nieńskiej  

12510/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu 
dziecka niepełnosprawnego mieszkańca 
Gdyni do Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego dla Dzieci Niepełno-
sprawnych Ruchowo w Policach  

12511/13/VI/U - zawarcia aneksów do umów doty-
czących dotacji udzielonych przez Radę 
Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdu-
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jących się na terenie administracyjnym 
Gminy Miasta Gdyni  

12512/13/VI/M - wykonania badań toksyczności 
posadzek w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Zamenhofa 1 w Gdyni  

12513/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na: - dostawę choinki świąteczno – nowo-
rocznej przed budynkiem Urzędu Miasta o 
wartości do 14.000 EUR - dostawy opraw 
oświetleniowych o wartości do 14 000 EUR 
- usługa przystrojenia choinki świąteczno – 
noworocznej o wartości do 14 000 EUR  

12514/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na - montaŜ ozdób świetlnych na dekoracji 
przestrzennej na rondzie przy Placu Kon-
stytucji o wartości do 14.000 EUR - wyko-
nanie dekoracji boŜonarodzeniowej w fon-
tannie na Skwerze Kościuszki o wartości 
do 14.000 EUR- wykonanie konstrukcji 
aluminiowych imitujących Ŝagle o wartości 
do 14.000 EUR  

12515/13/VI/P - upowaŜnienia do podpisywania 
porozumień z partnerami programu karty 
Gdynia Rodzinna  

12516/13/VI/M - wyraŜenia zgody na zawarcie 
umowy uŜyczenia nieruchomości o pow. 
612 m2 stanowiącej część dz.1066/82- bę-
dącej w zasobach Agencji Mienia Wojsko-
wego  

12517/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, 
na aktualizację prezentacji multimedialnej  

12518/13/VI/M - rozwiązania umowy nienazwanej 
zawartej aktem notarialnym Rep. A nr 
290/92 z dnia 08.01.1992 r. zawartej z 
Przedsiębiorstwem Budowlano-
Handlowym „Hebud” Sp. z o.o.  

12519/13/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Po-
morskim w sprawie dotacji celowej na re-
alizację zadań własnych gminy wynikają-
cych z ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej  

12520/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert i wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „Ra-
zem” na realizację zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej, polegającego 
na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków 
osobom objętym wsparciem przez MOPS 
w Gdyni  

12521/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
10966/13/VI/S z dnia 04.06.2013  

12522/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
8994/12/VI/S z dnia 11.12.2012  

12523/13/VI/R - zmiany treści umowy o wsparcie 
realizacji zadania publicznego „Prowadze-
nie Biura Porad Obywatelskich”  

12524/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000EUR na opracowanie diagnozy 
stanu społeczno-gospodarczego miasta 
Gdyni wraz z raportem z realizacji Strategii 
Rozwoju Gdyni 2003 – 2013  

12525/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na świadczenie usług eks-
perckich dotyczących Strategii Rozwoju 
Gdyni  

12526/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9768/VI/M w 
sprawie zakupu czasu antenowego w TVP 

Gdańsk w związku z prowadzeniem kam-
panii miasta Gdyni  

12527/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia na czas nieoznaczony  

12528/13/VI/M - upowaŜnienia Dyrektora Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostki budŜe-
towej Gminy Miasta Gdyni do dokonania 
zapłaty odszkodowania wynikającego z 
decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 
15.10.2013r. nr NSP-
III.7570.313.2012.MS1  

 
2013-10-30: 

 
12529/13/VI/R - zawarcia Umowy Partnerskiej z 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Komu-
nikacji Autobusowej Sp. z o.o dotyczącej 
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększe-
nie konkurencyjności transportu publiczne-
go w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruk-
tury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem 
nowoczesnego taboru”  

12530/13/VI/R - przedłoŜenia wniosku o dofinanso-
wanie projektu pn.: „Zwiększenie konku-
rencyjności transportu publicznego w Gdy-
ni, dzięki przebudowie infrastruktury komu-
nikacji zbiorowej wraz z zakupem nowo-
czesnego taboru” ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013, Priorytet 3 Funkcje miej-
skie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój 
i integracja systemów transportu zbiorowe-
go  

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1.  [521] - 27.11.2013 – radny Marcin Horała – w 

sprawie kosztów organizacji zabawy sylwe-
strowej 2013/14 – odpowiedź 13.12. 

2. [522] - 27.11.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie schodów w dzielnicy Redłowo - od-
powiedź 13.12. 

3. [523] - 27.11.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie zabezpieczenia przejazdu przez ścieŜ-
kę rowerową wzdłuŜ ul. Morskiej – odpowiedź 
13.12. 

4. [524] - 27.11.2013 – radny Marcin Horała – w 
sprawie całkowitego kosztu budowy estakady 
rowerowej w dzielnicy ObłuŜe – odpowiedź 
11.12 

5. [525] – 02.12.2013 – radny Łukasz Cichowski  
– w sprawie regularnego zalewania mieszkania 
własnościowego w budynku podlegającemu 
ABK 4 na ul. Swarzewskiej 60  

6. [526] – 02.12.2013 – radny Łukasz Cichowski  
– w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
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strzennego części dzielnic Wzgórze św. Mak-
symiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu 
przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otocze-
niem – odpowiedź 16.12. 

7. [527] – 02.12.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski  – w sprawie nierównego traktowania 
róŜnych podmiotów w świetle art. 61 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, 

8. [528] – 02.12.2013 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski  – w sprawie analizy komunikacyjnego 
wpływu projektowanego pawilonu handlowego 
przy ul. Rolniczej w Gdyni na działce nr 
493/88 km 65 

9. [529] – 03.12.2013 – radna Mirosława Król  – 
w sprawie terenu wokół dawnego Domu Profi-
laktyczno-Wypoczynkowego „Zdrowie” - od-
powiedź 13.12. 

10. [530] – 03.12.2013 – radna Mirosława Król  – 
w sprawie problemu z miejscami do parkowa-
nia w centrum miasta 

11. [531] – 03.12.2013 – radna Mirosława Król  – 
w sprawie ulicy Porębskiego 

_________________________________________ 
 


