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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 59 

25 czerwca 2014 r. roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 24.06.14., godz. 14.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 27 maja: 
 

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

na sesję RMG.  
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych 
przewodnicząca Komisji Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Porządek obrad przyjęto bez zmian. 
Ad 3. Protokół z dnia 23 kwietnia. został przyjęty bez 
uwag. 
Ad 4. Wiceprezydent Michał Guć przedstawił projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiego 
Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastęp-
czej na lata 2014-2016. Wyjaśnił, Ŝe obowiązek sporzą-
dzenia i przyjęcia programu wynika z zapisu ustawy. 
Praca nad programem była długotrwała i złoŜona. Pod-
stawowym celem działań i programu jest zminimalizo-
wanie ilości dzieci w systemie i domach poza rodzina, 
przede wszystkim przez prewencję i wsparcie. Pan Wice-
prezydent omówił kolejno zawartą w dokumencie dia-
gnozę problemów oraz cele szczegółowe programu. 
Podkreślił, Ŝe swoimi działaniami Gdynia osiągnęła 
sukces na skale krajową jednocząc w koalicji na rzecz 
budowania i działania skutecznego systemu opieki.  
Pani Monika Rudnik, kierownik Zespołu ds. Rozwoju 
MOPS, na pytania pana radnego Bogdana KrzyŜankow-
skiego udzieliła wyjaśnień dot. zespołu koordynatorów 
pieczy zastępczej, których dziesięciu pracuje w Gdyni z 
rodzinami. Zespół działa od 2012 r. Koordynatorzy słuŜą 
pomocą rodzinom zagroŜonym rozbiciem, w tym m.in. 
ustalają plan pomocy dziecku, poddają rodzinę ocenie, 
oceniają takŜe zasadność pobytu dziecka w pieczy za-
stępczej, pozostają w kontakcie z sądem rodzinnym i 
prokuraturą. Pracują w kaŜdej placówce pomimo braku 
takiego wymogu w ustawie o pieczy zastępczej. W Gdyni 
działają 3 placówki opiekuńcze dla dzieci po 14 miejsc. 
Wszystkie dzieci są zdiagnozowane, a do diagnozy indy-
widualnie dostosowywana jest pomoc. W Gdyni działa 
takŜe jedyny ośrodek dla dzieci z FAS.  
Radny B. KrzyŜankowski zapytał w jaki sposób zabez-
pieczone są dzieci w placówkach przed molestowaniem i 

wiktymizacją. Pani Kierownik wyjaśniła, Ŝe dzieci edu-
kowane są na temat „złego dotyku”, niestety niektóre z 
nich trafiają do placówek juŜ skrzywdzone. Są otoczone 
opieką diagnosty i terapeuty, zawiadamiana jest prokura-
tura. KaŜde dziecko pozostaje w konsultacji psychia-
trycznej. Poza tym opiekunowie przechodzą przez sta-
ranne szkolenia i sito sprawdzianów. Po sytuacji w Gdań-
sku Urząd Wojewódzki wystąpił z prośbą do gdyńskiego 
MOPS o pomoc ze względu na osiągnięcia i doświadcze-
nia w tej dziedzinie.  
Po wysłuchaniu wyjaśnień członkowie komisji zaopinio-
wali projekt pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0. 
Ad 5.Kolejne posiedzenie odbędzie się 4 czerwca 2014 r.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 3 czerwca: 
 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

Komisji. 
3. Zaopiniowanie dokumentów związanych z 

udzieleniem Prezydentowi Miasta absolutorium 
za rok 2013. 

4. Sprawy róŜne, korespondencja.  
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji otworzył obrady i stwierdził 
kworum.  
Porządek posiedzenia został przyjęty. 
Ad.2 
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty 
bez uwag. 
Ad.3 
Skarbnik Miasta – p.prof. Krzysztof Szałucki omówił 4 
dokumenty związane z udzieleniem absolutorium Prezy-
dentowi Miasta za rok 2013: 
- sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu za rok 2013 
wraz z dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku (Uchwała Nr 050/p212/R/IV/14 Składu Orzeka-
jącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 
dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budŜetu Miasta Gdyni za 2013 r.) - zostało 
zaopiniowane pozytywnie w głosowaniu: 5/0/2,  
- sprawozdania finansowe za rok 2013 - zostały zaopi-
niowane pozytywnie w głosowaniu: 5/0/2, 
- opinię z badania sprawozdań finansowych Miasta Gdy-
ni za rok obrotowy od 01.01 2013 do 31.12.2013 sporzą-
dzonego na podstawie sprawozdań finansowych jedno-
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stek organizacyjnych Miasta Gdyni - zaopiniowana pozy-
tywnie w głosowaniu: 5/0/2,  
- informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni - 
zaopiniowana pozytywnie w głosowaniu: 5/0/2. 
Ad.4 
Przewodniczący poinformował radnych, iŜ pismo od 
Komendanta StraŜy Miejskiej w sprawie miejsc wymaga-
jących poprawy bezpieczeństwa zostanie przedstawione 
na kolejnym posiedzeniu. 
Ad.5 
Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2014-03-11: 
 
14038/14/VI/P - w sprawie powołania Komisji Oce-

niającej celem zaopiniowania ofert złoŜo-
nych w otwartym konkursie ofert na wspie-
ranie realizacji zadania „Prowadzenie na 
terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach 
realizacji Projektu na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa imprez sportowych w Gdyni 
poprzez działania edukacyjno– informacyj-
ne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w 
sporcie Kibice Razem w 2014 roku” 

14039/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
13590/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 28 stycznia 2014 roku 

14040/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego lokalu mieszkalnego przy ul. InŜy-
nierskiej 15 w Gdyni 

14041/14/VI/M - przestawienia ogrodzenia przy ul. 
Kopernika w Gdyni 

14042/14/VI/M - powołania komisji ds. oceny przy-
datności uŜytkowej materiałów zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

14043/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14044/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14045/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14046/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14047/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla 
uczestników XI edycji międzyszkolnego 
konkursu „Rośliny i zwierzęta Pomorza” 
organizowanego w ramach obchodów 
„Dnia Ziemi 2014” przez Szkołę Podsta-
wową nr 13 w Gdyni 

14048/14/VI/R - przyjęcia Aneksu Nr 4 do porozu-
mienia w sprawie powierzenia Nadleśni-
czemu Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w 
Gdyni niektórych zadań i kompetencji na-

leŜących do właściwości Prezydenta Mia-
sta Gdyni 

14049/14/VI/P - podpisania aneksu do umowy za-
wartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
Edwardem Dembińskim i Danielą Dembiń-
ską w sprawie najmu nieruchomości poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 73 

14050/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów IV Konkursu 
Języka Francuskiego dla gimnazjalistów 
województwa pomorskiego organizowane-
go przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 w Gdyni 

14051/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Gim-
nazjum Saint Géneviẻve w Bolbec oraz z 
Liceum Leonard de Vinci w Calais we 
Francji, w ramach współpracy międzynaro-
dowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 

14052/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum 
Leonarda da Vinci z Montaigu (Francja) w 
ramach współpracy międzynarodowej z 
Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 

14053/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 w Gdyni do Hagi 

14054/14/VI/O - dofinansowania druku tomików z 
nagrodzonymi wierszami w Pomorskim 
Konkursie Poetyckim Uczniów Szkół Pod-
stawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimna-
zjalnych „Niektórzy lubią poezję…”, które-
go organizatorem jest Zespół Szkół Admi-
nistracyjno Ekonomicznych w Gdyni 

14055/14/VI/O - dofinansowania dla Gimnazjum nr 
4 w Gdyni kosztów organizacji oraz zakupu 
nagród dla laureatów konkursu „Mistrzowie 
dobrych manier” 

14056/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów międzyszkolnego konkursu foto-
graficznego „Refleksja nad pięknem świa-
ta” organizowanego przez Zespół Szkół nr 
7 w Gdyni 

14057/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla uczestników XVII Za-
wodów Komputerowych MłodzieŜy Szkół 
Podstawowych oraz II Zawodów Kompute-
rowych dla uczniów klas I-III Szkół Pod-
stawowych o Mistrzostwo Gdyni organizo-
wanych przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni i 
Ligę Obrony Kraju 

14058/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 Euro na wykonanie usługi 
udostępnienia systemu „vEdukacja Nabór” 
w celu przeprowadzenia rekrutacji elektro-
nicznej do szkół ponadgimnazjalnych w 
Gdyni 

14059/14/VI/O - dofinansowania dla Gimnazjum nr 
4 w Gdyni kosztów organizacji oraz zakupu 
nagród dla laureatów XIX Międzyszkolnego 
Konkursu Ortograficznego 

14060/14/VI/O - dofinansowania 51 MłodzieŜowego 
Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leŜy 
nad Bałtykiem” organizowanego przez IX 
Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK 
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14061/14/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych na opłacenie składki za ubezpiecze-
nie Odpowiedzialności Cywilnej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej na okres 
23.03.2014 - 31.03.2014 

14062/14/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy ORŁOWO 

14063/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu przeję-
tych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowych 

14064/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2013r. 

14065/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Rumiankowej 
28 przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony - 3 lata 

14066/14/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
207.000 EUR, na opracowanie koncepcji i 
scenariuszy działań promujących miejskie 
produkty turystyczne: część A – szlak Le-
gendy Morskiej Gdyni oraz część B - 
Gdyński Szlak Modernizmu wraz z realiza-
cją przedstawionych działań 

14067/14/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanej garaŜami przeznaczonej do 
oddania w uŜytkowanie wieczyste w dro-
dze bezprzetargowej przy ul. Harcerskiej w 
Gdyni 

14068/14/VI/M - wynajęcia pomieszczenia uŜytko-
wego o pow. 55,75 m2 usytuowanego przy 
ul. Morskiej nr 108A-C w Gdyni, stanowią-
cego własność Gminy Miasta Gdyni 

14069/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zielonej 26,28, 
Modrej 1 

14070/14/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 12 kl. B 

14071/14/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 12 kl. B 

14072/14/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 12 kl. B 

14073/14/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 12 kl. B 

14074/14/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 12 kl. B 

14075/14/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 12 kl. B 

14076/14/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 12 kl. B 

14077/14/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 

14078/14/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 

14079/14/VI/M - wystąpienia na drogę postępowa-
nia sądowego o stwierdzenie nabycia praw 
do spadku 

14080/14/VI/M - udzielenia zamówienia uzupełnia-
jącego na usługi geodezyjne oraz upowaŜ-
nienia do podpisania umowy 

14081/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści powyŜej 207 000 EUR na ubezpiecze-
nie mienia, OC i NNW Gminy Miasta Gdyni 
oraz jej jednostek organizacyjnych i po-
mocniczych 

14082/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na udostępnienie ekranów 
LCD do emisji gdyńskich spotów informa-
cyjnych 

14083/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy 
Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek III le-
śny 

14084/14/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji i rozpoczęcie postępowania o za-
mówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę do 207 000 EUR na dostawę umun-
durowania dla funkcjonariuszy StraŜy Miej-
skiej w Gdyni w 2014r. 

14085/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 207.000 EUR na do-
stawę jednego samochodu osobowego dla 
UMG w 2014r. 

14086/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 207.000 EUR na 
usługę mycia okien w lokalach uŜytkowa-
nych przez Urząd Miasta Gdyni w 2014r. 

14087/14/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Chylonia przed-
sięwzięć inwestycyjno - remontowych na 
rok 2014 

14088/14/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Pogórze przed-
sięwzięć inwestycyjno - remontowych na 
rok 2014 
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14089/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul. śeromskiego 6 

14090/14/VI/O - wyraŜenie zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
Gdyni na pokrycie kosztów związanych z 
transportem sanitarnym 

14091/14/VI/O - ogłoszenia o konkursie 
14092/14/VI/O - ustalenia odpłatności za pobyt 

ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teo-
retycznej nauki zawodu w Ośrodku Do-
kształcania Zawodowego, funkcjonującego 
w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni na 
rok 2014 oraz upowaŜnienia dyrektora 
Ośrodka Dokształcania Zawodowego w 
Gdyni do zawierania umów z dyrektorem 
Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejhe-
rowie na kształcenie uczniów teoretycznej 
nauki zawodu 

14093/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla 
laureatów powiatowego etapu Pomorskie-
go Konkursu Wiedzy o Samorządzie Tery-
torialnym, Samorządowego Konkursu Na-
stolatków „Ośmiu Wspaniałych”, Ogólno-
polskiego Konkursu „Bursztynowe Rze-
miosło” oraz wykonania srebrnych „óse-
mek” dla laureatów Samorządowego Kon-
kursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 

14094/14/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 
1776/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 4 maja 2011r. 

14095/14/VI/K - zmieniające budŜet Miasta Gdyni 
na rok 2014r. 

14096/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

14097/14/VI/P - zaopiniowania Regulaminu Organi-
zacyjnego Centrum Kultury w Gdyni 

14098/14/VI/P - udzielenia dotacji Narodowemu 
Muzeum Morskiemu w Gdańsku na czę-
ściowy remont śródokręcia statku-muzeum 
Dar Pomorza 

14099/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/71/PD/7-W/2014 

14100/14/VI/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej 

14101/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 
w ciągu ul. Kartuskiej w Gdyni 

14102/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów 
wysokościowych istniejącego terenu ul. 
Kwadratowej oraz wznowienia granic czte-
rech działek przy ul. OkręŜnej 

14103/14/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczące-
go realizacji umowy nr 
KB/154/UI/39/W/2013 z dnia 06.03.2013r 
na roboty budowlane: „Rozbudowa szkoły 
podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 
w Gdyni wraz z budową przedszkola” 

14104/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB 79/UI/14-W/2014 z dnia 25.02.2014r. 
dotyczącej usługi nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją i w okresie gwarancji wyko-
nania robót budowlanych: ”Budowa układu 
drogowego wraz z infrastrukturą tech-
niczną odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Or-
łowie” 

14105/14/VI/M - wydzierŜawienia gruntu o pow. 
600m² stanowiącego własność Gminy Mia-
sta Gdyni, połoŜonego w Gdyni przy ul. 
Spacerowej 

14106/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy 
dotyczącej robót budowlanych na zadaniu 
pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na od-
cinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod 
torami PKP wraz z budową suchego zbior-
nika retencyjnego „Karwiny” oraz Budowa 
urządzeń podczyszczających na kanale 
deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy 
Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku 
Źródło Marii, realizowanych w ramach Pro-
jektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni 

14107/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie robót 
uzupełniających w ramach zadania: „Roz-
budowa, przebudowa i adaptacja Dworca 
Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego 
na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 
w Gdyni” 

14108/14/VI/R - ustanowienia zasad udzielania 
dofinansowania w ramach pilotaŜowego 
programu „Aktywny samorząd” ze środków 
finansowych PFRON na rok 2014 

14109/14/VI/R - zawierania umów pomiędzy wnio-
skodawcami pilotaŜowego programu „Ak-
tywny samorząd” a Gminą Miasta Gdyni 

 
2014-03-12: 

 
14110/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na obsługę prawną 
w zakresie wykonywania zastępstwa pro-
cesowego w związku z Decyzją Komisji 
Europejskiej w sprawie utworzenia portu 
lotniczego Gdynia-Kosakowo 

 
2014-03-18: 

 
14112/14/VI/P - organizacji gali XV edycji konkursu 

„Gdynia bez barier” 
14113/14/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 

Miasta Gdyni dotyczącego ochrony gmin-
nego budynku uŜytkowego przy Placu Ka-
szubskim 1A w Gdyni 

14114/14/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Dywizji Kościuszkowskiej 6 w Gdyni w 
sprawie zaciągnięcia kredytu 

14115/14/VI/M - zmiany umowy Nr 
KB/244/MB/14/W/2013 z dnia 09.05.2013 
roku w sprawie realizacji inwestycji 
pn.:„Rozbudowa, przebudowa i adaptacja 
Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzy-
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towego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. 
Polska 1 w Gdyni” 

14116/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 
dla zadania pn.:„Budowa oświetlenia wy-
branych ulic i ciągów pieszych na terenie 
Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni” 

14117/14/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu 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 

14118/14/VI/U - zmiany zarządzenia nr 
13782/14/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powołania 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno -
Architektonicznej 

14119/14/VI/R - zmiany treści regulaminu Nagrody 
im. Profesora Romualda Szczęsnego, 
przyznawanej przez Prezydenta Gdyni dla 
autorów najlepszych prac dyplomowych w 
zakresie nowych technologii, wykonanych 
na Politechnice Gdańskiej 

14120/14/VI/O - wyraŜenia zgody na zawarcie Po-
rozumienia z Polskim Związkiem Gimna-
stycznym z siedzibą 03-450 Warszawa, ul. 
Ratuszowa 11, dotyczącego dofinansowa-
nia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej programu szkolenia młodzieŜy 
uzdolnionej sportowo w gimnastyce spor-
towej w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
wchodzącej w skład Zespołu Sportowych 
Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 

14121/14/VI/O - powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia etapu powiatowego Po-
morskiego Konkursu Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym 

14122/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów V Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego „Lubię 
sport” dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych przebywających w szpita-
lach na terenie całej Polski, którego orga-
nizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych nr 
17 w Gdyni 

14123/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni grupy uczniów i nauczycieli z liceum 
w St. Junien we Francji w ramach wymiany 
międzynarodowej z VI Liceum Ogólno-
kształcącym 

14124/14/VI/O - dofinansowania organizacji XII 
Gdyńskiego Festiwalu Zespołów Cheerle-
aders, którego organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa nr 10 w Gdyni 

14125/14/VI/O - upowaŜnienia do zawarcia umowy 
z Dyrektorem SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i 
Terapii UzaleŜnień w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu kilometrów 
z tytułu uŜywania własnego samochodu 
osobowego do celów słuŜbowych 

14126/14/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie 
dostawy energii elektrycznej 

14127/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

14128/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r. 

14129/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostosowanie podsystemu Baza Adre-
sowa do wymagań rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 
2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, 
ulic i adresów 

14130/14/VI/S - najmu powierzchni w budynku 
Urzędu Miasta Gdyni z przeznaczeniem na 
punkt kserograficzny 

14131/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy 
ul. Nowodworskiego 10 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

14132/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Olgierda 64 

14133/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności drogowej dla nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Józefa Bema 22-24 

14134/14/VI/M - zabezpieczenia środków na pokry-
cie kosztów sądowych (działki w uŜytko-
waniu wieczystym Spółdzielni Mieszkanio-
wej C.K Norwida) 

14135/14/VI/P - organizacji gali wręczenia Nagrody 
im. Macieja PłaŜyńskiego 

14136/14/VI/P - realizacji projektu Rad Dzielnic 
Grabówek i Leszczynki „Jazz dla najmłod-
szych – interaktywne koncerty dla dzieci” w 
ramach konkursu „Kultura w dzielnicy” 

14137/14/VI/P - druku składanej mapki – przewod-
nika pt. „Zagadki architektury Śródmieścia 
Gdyni” 

14138/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej 207.000 EUR na dostawę 
mebli, stanowiących wyposaŜenie Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskie-
go przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni 

14139/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/888/UI/187/W/2013 z dnia 
09.10.2013 r. na wykonanie roboty budow-
lanej: „Zagospodarowanie fragmentu tere-
nu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie 
mola i mostka nad rzeką Kaczą” 

14140/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
207.000 EUR na wykonanie podziału geo-
dezyjnego nieruchomości dla inwestycji 
pn.: „Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdyni na 
odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej 
wraz z budową ścieŜki rowerowej oraz bu-
dową i przebudową infrastruktury technicz-
nej drogi” 

14141/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
informatora dla gimnazjalistów 
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14142/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu druŜyn 
z Gimnazjum nr 14 oraz z Gimnazjum nr 
19 na Wojewódzkie Gimnazjady MłodzieŜy 
w piłce ręcznej w Tczewie 

14143/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów VIII edycji 
międzyszkolnego konkursu interdyscypli-
narnego „Potyczki Umysłów” organizowa-
nego przez Zespół Szkół nr 13 w Gdyni 

14144/14/VI/O - dofinansowania XV Turnieju Piłki 
NoŜnej Olimpiad Specjalnych, którego or-
ganizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy nr 1 w Gdyni 

14145/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów międzyszkolnego 
konkursu „Make a Movie!”, organizowane-
go przez Zespół Szkół nr 12 w Gdyni 

14146/14/VI/K - zawarcia porozumienia o spłacie 
długu 

14147/14/VI/S - prenumeraty prasy dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 

14148/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usług pracy koparko – spycharki 
oraz wywóz odpadów z terenu Zespołu 
Parkowego Kolibki o wartości do 14.000 
EUR 

14149/14/VI/M - określenia warunków nabycia na 
własność Gminy Miasta Gdyni nierucho-
mości połoŜonej przy ul. Fleszarowej-
Muskat 

14150/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul. Złotej 1A przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony do dnia 01 czerwca 2015 roku 

14151/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieza-
budowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Świętojańskiej/Władysława IV, 
przeznaczonej do sprzedaŜy w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

14152/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie materiałów promujących 
miasto 

14153/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk teczek do listu okolicznościowego 

14154/14/VI/P - promocji miasta podczas realizacji 
projektu Droga do Rzymu 

14155/14/VI/P - współorganizacji uroczystości jubi-
leuszowych Gdyńskiego Koła Związku Sy-
biraków 

14156/14/VI/P - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadania: warsztaty hi-
storyczne dla młodzieŜy gimnazjalnej i po-
nadgimnazjalnej w Gdyni 

14157/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

14158/14/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego do 207.000 
EUR na dostawę regałów archiwalnych, 

szaf metalowych, mebli biurowych dla 
UMG w 2014r. 

14159/14/VI/S - zmiany Zarządzenia 13120/13/VI/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.13 r. 
w sprawie wyraŜenia zgody na zlecenie 
konserwacji oraz naprawy instalacji c. o. i 
instalacji wod.-kan. w budynkach UMG w 
roku 2014 o wartości do 14000 EUR 

14160/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na stworzenie aplikacji mobilnej miasta z 
projektem graficznym i oprogramowaniem, 
jej obsługę techniczną i zakup licencji 

14161/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie robót uzupełniających doty-
czących Programu Funkcjonalno-
UŜytkowego w ramach realizowanego za-
dania p.n.: „Zintegrowany System Zarzą-
dzania Ruchem TRISTAR 

14162/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na wykonanie usługi nadzoru 
inwestorskiego nad uzupełniającymi robo-
tami budowlanymi w ramach realizowane-
go zadania PN: Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR 

14163/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/1010/UI/203-W/2013 z dnia 
12.11.2013 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: 
„Budowa dojazdu do budynku przy ul. Po-
wstania Śląskiego 10” 

14164/14/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 11419/09/V/U z dnia 14 
lipca 2009 r. w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie projektu budowy oświetlenia 
ulicy Zbrojnej w Gdyni 

14165/14/VI/U - zmiany zarządzenia nr 
10506/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 23.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia 
postępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograni-
czonego poniŜej 200.000 EUR na opraco-
wanie dokumentacji projektowo – koszto-
rysowej dla zadania p.n.: „Budowa oświe-
tlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na 
terenie Gdyni 

14166/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/84/UI/18-W/2014 z dnia 
24.02.2014r. dotyczącej wykonania robót 
budowlanych: „Budowa układu drogowego 
wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. 
Spacerowej w Gdyni Orłowie” 

14167/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
Nr KB/793/UI/163-W/2013 z dnia 
02.09.2013r. o wykonanie robót budowla-
nych:„Rozwój Komunikacji Rowerowej w 
Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieŜek 
rowerowych i parkingów 

14168/14/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczące-
go realizacji umowy Nr 
KB/1169/UI/203/W/2012 z dnia 
12.10.2012r na roboty budowlane: „Budo-
wa dróg gminnych wraz z infrastrukturą 
techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Prze-
myskiej w Gdyni” 
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14169/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
Nr KB/650/UI/117/W/2013 z dnia 
22.07.2013 r. na wykonanie pomnika oraz 
projektu budowlanego i wykonawczego 
placu z częścią kosztorysową dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa Pomnika Gdynian 
Wysiedlonych wraz z projektem zagospo-
darowania terenu" 

14170/14/VI/U - zawarcia aneksu do umowy nr 
KB/109/UI/27/W/2013 z dnia 05.02.2013 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z 
utwardzeniem nawierzchni w części ulic 
Olgierda i śniwnej” 

14171/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie materiałów 
do decyzji ZRID dla zadania pn.: „Budowa 
części ulic Olgierda i śniwnej" 

14172/14/VI/P - druku ulotek 
14173/14/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miej-

skiemu w Gdyni na zadania – Festiwal 
R@port oraz Gdyńska Nagroda Dramatur-
giczna 

14174/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na projekt plakatu „Gdyński kupiec” 

14175/14/VI/P - wypoŜyczenia wystawy 
14176/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 

gimnastycznej i jednej szatni w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni 

14177/14/VI/O - akceptacji wyników postępowania 
konkursowego na realizację programów 
profilaktycznych w latach 2014 – 2016 

14178/14/VI/O - zmiany załącznika nr 2 ogólnych 
zasad kontraktowania z organizacjami po-
zarządowymi prowadzącymi świetlice so-
cjoterapeutyczne 

14179/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie elementów 
promocji projektu pn: „NORDA-Północny 
Biegun Wzrostu 

14180/14/VI/R - zmieniające zarządzenia w sprawie 
przekazania do realizacji wybranych przez 
radę dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo 
przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych 
na lata 2011-2014 

14181/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie materiałów promocyjnych i 
informacyjnych na potrzeby kampanii „Mały 
procent, wielka sprawa” 

14182/14/VI/R - współorganizacji 3. Harcerskiego 
Festiwalu Filmowego w Gdyni 

14183/14/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 
zaopiniowana ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie zadań z zakresu ekologii i 
ochrony zwierząt 

14184/14/VI/R - porozumienia z PRSP Sanipor Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdyni dotyczącego 
ustalenia wysokości kary umownej za nie-
właściwe wykonywanie przez PRSP Sani-
por Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych z te-
renu miasta Gdyni w miesiącu lipcu 2013r. 

14185/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup artyku-
łów spoŜywczych do 14 000 EUR w 2014 r. 
oraz zatwierdzenia wyboru oferenta 

14186/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego osobie 
fizycznej udziału w prawie uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Nowodworcowej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa 

 
2014-03-20: 

 
14187/14/VI/P - opracowania informacji statystycz-

nej o ruchu lotniczym w duo portach 
 

2014-03-25: 
 
14188/14/VI/P - dostawy ksiąŜki 
14189/14/VI/M - usunięcia awarii w gminnej prze-

pompowni ścieków sanitarnych przy ul. 
Dickmana 18÷30 i 38 w Gdyni 

14190/14/VI/M - udroŜnienia przykanalika kanaliza-
cji sanitarnej przy gminnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Węglowej 20 w Gdyni 

14191/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku oraz lokalu mieszkal-
nym przy ul. Chwarznieńskiej 91E w Gdyni 

14192/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wę-
glowej 14 w Gdyni 

14193/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Wojewody Wachowiaka w Gdyni 

14194/14/VI/M - wykonania odgrzybienia gminnego 
lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 
Opata Hackiego 31 w Gdyni 

14195/14/VI/M - wykonania odgrzybienia gminnego 
lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 
Zamenhofa 13 w Gdyni. 

14196/14/VI/M - wykonania dezynsekcji w pomiesz-
czeniach uŜytkowanych przez StraŜ Miej-
ską w budynku socjalnym przy ul. śeglarzy 
7 w Gdyni 

14197/14/VI/M - odgruzowania wentylacji w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Opata 
Hackiego 31 w Gdyni 

14198/14/VI/M - wymiany rynien i rur spustowych w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Chwarznieńskiej 18-20 w Gdyni 

14199/14/VI/M - wykonania naprawy wewnętrznej 
drogi dojazdowej przy ul. Starowiejskiej 42-
48 w Gdyni 

14200/14/VI/M - wymiany drzwi zewnętrznych do 
piwnicy w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni 

14201/14/VI/M - rozbiórki pergoli śmietnikowej przy 
ul. Widnej 3 w Gdyni 

14202/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14203/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niewywiązania się 
Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi uprawnio-
nemu do niego z mocy wyroku sądowego 
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14204/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14205/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chylonia 
w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła in-
tegracyjnego Gdynia Chylonia 

14206/14/VI/R - ogłoszenia wyników otwartego 
konkursu ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego o 
wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu 
kształtowania przyjaznej przestrzeni pu-
blicznej w 2014 roku 

14207/14/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez Radę Dzielnicy Wzgórze Św. 
Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - 
remontowych na rok 2014 

14208/14/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Spor-
towych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni 
kosztów związanych z organizacją Gdyń-
skiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych 

14209/14/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji: Konkursu Wiedzy o Gdyni, Ogólnopol-
skiego MłodzieŜowego Turnieju Turystycz-
no - Krajoznawczego, Ogólnoszkolnego 
Kursu MłodzieŜowych Organizatorów Tu-
rystyki 

14210/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14211/14/VI/S - zmiany zarządzenia dotyczącego 
uruchomienia środków na aktualizację re-
jestru wyborców Gminy Miasta Gdyni 

14212/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczony 3 
lata 

14213/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata. 

14214/14/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”. 

14215/14/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 27/2014 w sprawie realizacji zadania 
z zakresu pomocy społecznej, polegające-
go na zapewnieniu całodobowej opieki 
wraz z wychowaniem w formie placówki 
rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki 
rodzin naturalnych 

14216/14/VI/O - przekazania środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni 
na dofinansowanie wyjazdu laureata gdyń-
skiej edycji Samorządowego Konkursu Na-
stolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH” na 
eliminacje do Warszawy 

14217/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

14218/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup aktualizacji programu do koszto-
rysowania Norma Pro 

14219/14/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę nasa-
dzeń roślinnych na wybranych kwietnikach 
sezonowych na terenie Miasta Gdyni 

14220/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na wspieranie realizacji zadania 
„Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego 
ośrodka w ramach realizacji Projektu na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez 
sportowych w Gdyni poprzez działania 
edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania 
negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Ra-
zem w 2014 roku”. 

14221/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, przezna-
czonej do sprzedaŜy w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego, połoŜonej w 
Gdyni ul. Kopernika 137-139 

14222/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Zielonej 26,28, 
Modrej 1 

14223/14/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 12 kl.C 

14224/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Boisko 18 

14225/14/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 

14226/14/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 

14227/14/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Al. Marszałka Piłsud-
skiego 1 – POL- LEVANT Linie śeglugowe 
Sp. z. o.o. 

14228/14/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Hutniczej 24 – ANIMEX 
S.A. 

14229/14/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Hutniczej 47 – Spół-
dzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych 
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14230/14/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Hutniczej 

14231/14/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Hutniczej i Puckiej – 
Gdyńska Spółdzielnia Ogrodniczo-
Pszczelarska 

14232/14/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Puckiej 120 

14233/14/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Tymiankowej 18 

14234/14/VI/M - nabycia materiału filmowego do-
kumentującego XVI Ogólnopolskie Spo-
tkania PodróŜników, śeglarzy i Alpinistów 

14235/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
organizacji warsztatów kulinarnych pod-
czas imprezy z miejskiego kalendarza im-
prez 

14236/14/VI/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta 
Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzyna-
rodowym w trakcie Kieler Woche 2014 

14237/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 
Zwierzyniecka i Sakowicza w Gdyni 

14238/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 207.000 EUR na opracowanie 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: 
„Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grun-
waldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer 
Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z bu-
dową kanałów deszczowych i przebudową 
infrastruktury kolidującej oraz sprawowanie 
nadzoru autorskiego” 

14239/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 
uczniów gdyńskich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych w ramach projektu edukacji 
ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyc-
kim – 2014” 

14240/14/VI/P - przyjęcia regulaminu konkursu 
„Gdynia kwitnie”. 

14241/14/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Działki Leśne 
przedsięwzięć inwestycyjno – remonto-
wych na lata 2011 – 2014 

14242/14/VI/K - przyjęcia sprawozdania z wykona-
nia budŜetu miasta Gdyni za 2013 rok, 
sprawozdań, o których mowa w art. 265 
pkt 2 ustawy o finansach publicznych i in-
formacji o stanie mienia miasta Gdyni oraz 
przedstawienia ich Radzie Miasta, a spra-
wozdania z wykonania budŜetu miasta 
Gdyni za 2013 rok Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej 

14243/14/VI/K - zmieniające budŜet Miasta Gdyni 
na rok 2014 

14244/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

14245/14/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 2014 rok 

14246/14/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru 

14247/14/VI/P - zaopiniowania Regulaminu Organi-
zacyjnego Muzeum Miasta Gdyni 

14248/14/VI/O - refundacji kosztów organizacji 
konferencji dla nauczycieli gdyńskich pla-
cówek oświatowych 

14249/14/VI/O - zmian w umowach na lata 2012-
2015 z organizacjami pozarządowymi pro-
wadzącymi świetlice socjoterapeutyczne 

14250/14/VI/O - określenia wzoru wniosków o przy-
jęcie na rok szkolny 2014/2015 do publicz-
nego przedszkola oraz do oddziału przed-
szkolnego zorganizowanego w szkole pod-
stawowej prowadzonych przez Gminę Mia-
sta Gdynia 

14251/14/VI/M - wynajęcia pomieszczenia uŜytko-
wego o pow. 55,75 m2 usytuowanego przy 
ul. Morskiej nr 108 A-C w Gdyni, stanowią-
cego własność Gminy Miasta Gdyni 

14252/14/VI/P - skierowania na drogę sądową 
sprawy zwrotu świadczenia uzyskanego od 
miasta 

14253/14/VI/P - druku wkładki do „Ratusza”. 
14254/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 

umowy nr KB/1164/UI/241-W/2013 z dnia 
31.12.2013 r. na wykonanie prac geode-
zyjnych w ramach zadania pn.: „Przebu-
dowa zarurowanego odcinka rzeki Chylon-
ki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w 
Gdyni” 

14255/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/792/UI/162-W/2013 z dnia 
02.09.2013r. o pełnienie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
wykonania roboty budowlanej:„Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej-budowa ścieŜek rowerowych i 
parkingów”. 

14256/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w okre-
sie gwarancji na zadaniu pn. Regulacja Po-
toku Źródło Marii na odcinku od ul. Nał-
kowskiej do przepustu pod torami PKP 
wraz z budową sucho zbiornika retencyj-
nego „Karwiny” oraz Budowa urządzeń 
podczyszczających na kanale deszczowym 
o średnicy 1600mm w ul. Chwaszczyńskiej 
przed wylotem do potoku Źródło Marii, re-
alizowanych w ramach Projektu pn.: 
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i 
modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni. 

14257/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/914/UI/140-W/2012 z dnia 
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19.07.2012 r. oraz umowy nr 
KB/1112/UI/223-W/2013 z dnia 17.12.2013 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebu-
dowa zarurowanego odcinka rzeki Chylon-
ki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w 
Gdyni” 

14258/14/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
207.000 EUR, na organizację Międzynaro-
dowego Forum Gospodarczego Gdynia 
2014 w dniu 10 października 2014. 

14259/14/VI/M - zmiany zarządzenia dotyczącego 
przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej 
w Gdyni na realizację zadania pod nazwą: 
„Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości” 
oraz zmiany umowy z dnia 24.02.2012 r. 
na wsparcie w/w zadania publicznego 

14260/14/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. ŁuŜyckiej 

14261/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie robót dodat-
kowych związanych z inwestycją pn. „Re-
gulacja spływów powierzchniowych w rejo-
nie ul. Tatrzańskiej w Gdyni”. 

14262/14/VI/O - przekazania środków finansowych 
Fundacji Zmian Społecznych „KREATYW-
NI”. 

14263/14/VI/O - przekazania dotacji dla Stowarzy-
szenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca. na 
zakup sprzętu medycznego 

14264/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/57/UI/6-W/2014 z dnia 
06.02.2014r. o wykonanie roboty budowla-
nej: „Regulacja spływów powierzchniowych 
w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni”. 

14265/14/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia pomiędzy Gminą Miasta 
Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji w Gdyni określającego warunki 
współpracy i partycypacji w kosztach bu-
dowy sieci wodociągowej w ulicy Kołłątaja 
w Gdyni. 

14266/14/VI/M - akceptacji wyników części niejaw-
nej przetargu na oddanie w dzierŜawę na 
czas oznaczony od 1 czerwca do 28 wrze-
śnia w latach 2014, 2015, 2016 nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy Al. Jana Pawła II 

14267/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie robót uzupełniających w ramach 
zadania „Rozbudowa, przebudowa i adap-
tacja Dworca Morskiego oraz Magazynu 
Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emi-
gracji, ul. Polska 1 w Gdyni”. 

14268/14/VI/S - otwarcia postępowania zamówienia 
publicznego na robotę budowlaną polega-
jącą na dostawie i montaŜu instalacji chło-
dzącej w serwerowniach lokalnych w 59 
placówkach oświatowych na terenie miasta 
Gdyni 

14269/14/VI/P - uŜyczenia gminie Osiek samochodu 
specjalnego GBA 2,5/16 Jelcz wycofanego 
z eksploatacji w OSP Gdynia-Wiczlino 

14270/14/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w domu dla matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy w 
Gdyni 

14271/14/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych 
wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych zlokalizowanych na tere-
nie miasta Gdyni oraz w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe 

 
2014-03-26: 

 
14272/14/VI/P - odwołania pełnomocnika 
14273/14/VI/P - powołania pełnomocnika 
14274/14/VI/P - przeprowadzenia ekspertyzy 
14275/14/VI/R - złoŜenia przez Gminę Miasta Gdyni 

projektu „MEMO -Multimedialne narzędzie 
wspomagające pamięć i aktywizujące oso-
by starsze” finansowanego ze środków Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju w 
ramach II Konkursu Programu Innowacje 
Społeczne w partnerstwie z Pracownią Ba-
dań i Innowacji Społecznych Stocznia (lide-
rem projektu), Szkołą WyŜszą Psychologii 
Społecznej w Sopocie oraz Laboratorium 
EE i wskazania budŜetowych jednostek or-
ganizacyjnych miasta Gdyni, odpowie-
dzialnych w imieniu Gminy Miasta Gdyni 
za jego realizację 

 
2014-03-27: 

 
14276/14/VI/R - wyraŜenia zgody na świadczenie 

usług doradczych na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni, związanych z wdraŜaniem instru-
mentu Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych. 

 
2014-03-28: 

 
14277/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści równej lub przekraczającej 207.000 
EUR na opracowanie ekspertyzy technicz-
nej oraz koncepcji dla inwestycji pn.: 
"Przebudowa Estakady E. Kwiatkowskiego 
w Gdyni do pełnej wartości TEN-T" 

 
2014-03-31: 

 
14278/14/VI/P - przyjęcia sprawozdania za rok 2013 

funkcjonowania projektu Gdynia Rodzinna 
 

2014-04-01: 
 
14279/14/VI/P - powołania Komisji Konkursowej 

oceniającej oferty zgłoszone do otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych z dziedziny kultury w roku 2014 ogło-
szonego zarządzeniem nr 13990/2014/VI/P 



11 
 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 marca 
2014 r. 

14280/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/39/PD/5-W/2014 

14281/14/VI/M - wystąpienia o zmianę decyzji Nr 
RAA-II/GZ/7351/714/09/313/13A z dnia 
30.11.2009 r. pozwolenia na budowę dla 
inwestycji: rozbiórka dwukondygnacyjnej 
dobudówki oraz rozbudowa i przebudowa 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia wraz z bu-
dową i przebudową infrastruktury technicz-
nej oraz układu drogowego, przy ul. Bpa 
Dominika nr 13A 

14282/14/VI/M - dozoru nieruchomości przy ul. 
Wielkopolskiej/Akacjowej w Gdyni 

14283/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Folwarcznej 9 -11 w Gdyni 

14284/14/VI/M - przestawienia pieców grzewczych 
w 7 gminnych lokalach mieszkalnych w 
budynkach zarządzanych przez Admini-
strację Budynków Komunalnych nr 3 w 
Gdyni 

14285/14/VI/M - usunięcia awarii w gminnej prze-
pompowni ścieków sanitarnych przy ul. 
Zielonej 32 w Gdyni – naprawa dwóch 
pomp 

14286/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niewywiązania się 
Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi uprawnio-
nemu do niego z mocy wyroku sądowego 

14287/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14288/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14289/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy ObłuŜe w 
Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiat-
kowskiego i Szlifierzy 

14290/14/VI/S - zmieniające zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Gdyni:w sprawie Regulaminu or-
ganizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni oraz 
w sprawie Regulaminu organizacyjnego 
StraŜy Miejskiej w Gdyni 

14291/14/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych 
wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wy-
chowawczych nr 1, 2 i 3 w Gdyni 

14292/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/972/UI/200-W/2013 z dnia 
30.10.2013 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla inwestycji 
pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w 
Gdyni Oksywiu - etap II 

14293/14/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni Nr 10777/09/V/U z dnia 26 
maja 2009r. w sprawie udzielenia zamó-
wienia publicznego do 14.000 EUR na wy-
konanie dokumentacji projektowo – koszto-
rysowej budowy wjazdu oraz parkingu na 
teren szkoły w4raz z odwodnieniem przy 
Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni 

14294/14/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Dąbrowa przed-

sięwzięć inwestycyjno - remontowych na 
rok 2014 

14295/14/VI/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego poniŜej 
207.000 EUR na opracowanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej w ramach 
projektu pn.: „Budowa oświetlenia wybra-
nych ulic i ciągów pieszych na terenie 
Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno - 
Wiczlino w Gdyni” 

14296/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi rocznego utrzymania ser-
wisu internetowego do zbierania opinii od-
nośnie zamierzeń władz Miasta 

14297/14/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Rutowej 11 

14298/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na usługę druku ma-
teriałów informacyjno-edukacyjnych w ra-
mach kampanii „Śmieci od nowa”. 

14299/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

14300/14/VI/M - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej niewy-
dzielonej części gruntu przynaleŜnego do 
lokalu mieszkalnego połoŜonego przy ul. 
Płk.Dąbka 189 

14301/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu przeję-
tej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowej 

14302/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Buraczanej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

14303/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej przy ul.10-go Lutego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony na 3 lata 

14304/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na organizację szkoleń dla 
przedsiębiorców w ramach współpracy z 
Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości 

14305/14/VI/M - zmiany zarządzenia dotyczącego 
udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 
EUR, na przygotowanie dwóch opracowań 
eksperckich dot. rynku pracy 

14306/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania: wsparcie dzieci i młodzieŜy po 
zabiegach i urazach w obrębie czaszki 

14307/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania: przygotowanie i wdroŜenie indy-
widualnego planu drogi zawodowej w celu 
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włączenia osób niepełnosprawnych w ry-
nek pracy 

14308/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania: rozwijanie uzdolnień artystycz-
nych niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy 
uczącej się 

14309/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania: powołanie zespołu monitorujące-
go dzielnice Gdyni: Cisowa, Pustki Cisow-
skie, Demptowo pod kątem dostępności 
dla osób niepełnosprawnych 

14310/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania: napisanie i druk informatora wraz 
z opracowaniem wersji elektronicznej dla 
rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat 

14311/14/VI/P - wizyty artysty muzyka organizowa-
nej w ramach współpracy siostrzanej mię-
dzy Gdynią a Kilonią 

14312/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na usługę opraco-
wania i zamieszczenia cyklu publikacji oraz 
wkładki redakcyjnej w gazecie „Polska 
Dziennik Bałtycki”, wkładki redakcyjnej w 
gazecie „NaszeMiasto.pl” i współorganiza-
cji akcji „Drzewko za makulaturę 2014”w 
ramach kampanii „Śmieci od nowa”. 

14313/14/VI/R - przyznania dotacji dla 3 podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku pu-
blicznego, na powierzenie zadania z za-
kresu ekologii i ochrony zwierząt 

14314/14/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia 
działających na terenie miasta Gdyni 

14315/14/VI/R - odwołania członków ze składu 
osobowego Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 
Gdyni oraz rozszerzenia składu osobowe-
go Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gdyni 

14316/14/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenu-
meraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 
2014 r. 

14317/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

14318/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie zapytania o 
cenę na dostawę umundurowania funkcjo-
nariuszy StraŜy Miejskiej w Gdyni do 
207.000 EUR w 2014 roku 

14319/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup masz-
tów do flag o wartości do 14.000 EUR 

14320/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata. 

14341/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Morskiej 34-36 przezna-

czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 

14342/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Miegonia 
"10A". 

14343/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Miegonia "10B" 

14344/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Miegonia 
"10C". 

14345/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Miegonia 
"10D". 

14346/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Miegonia 
"10E". 

14347/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Kępa Oksyw-
ska A1. 

14348/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Kępa Oksyw-
ska A2. 

14349/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy 
w formie przetargu ustnego nieograniczo-
nego, połoŜonej w Gdyni ul.Kępa Oksyw-
ska A3. 

14350/14/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
zabudowanej garaŜami przeznaczonej do 
oddania w uŜytkowanie wieczyste w dro-
dze bezprzetargowej przy ul. Wójta Radt-
kego 24 w Gdyni 

14351/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia oraz wyraŜenia zgody na wydatkowa-
nie środków finansowych z budŜetu Miasta 
na wypłatę odszkodowania z tytułu przeję-
tych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości drogowych 

14352/14/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoław-
czej czynszu dzierŜawnego i warunków 
dzierŜawy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Gdynia, połoŜonych w 
Gdyni przy Al. Jana Pawła II, Bulwarze 
Nadmorskim, ul. Orłowskiej przeznaczo-
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nych do wydzierŜawienia w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego 

14353/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Gminy 
Gdynia, połoŜonej przy ul. Dąbrowskiego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

14354/14/VI/M - wykonania iluminacji świetlnej 
Gdynia InfoBox 

14355/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie druku wy-
dawnictwa turystycznego miasta Gdyni 

14356/14/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni na awersie medalu pamiąt-
kowego z okazji 25-lecia firmy Hydromega 

14357/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wynajem powierzchni 
reklamowych w związku z kampanią 
„Gdyńskie poruszenie". 

14358/14/VI/S - wyraŜenia zgody na demontaŜ 
napisu PLO znajdującego się na dachu 
budynku UMG o wartości do 14.000 EUR 

14359/14/VI/R - zatwierdzenia wstępnej listy projek-
tów zakwalifikowanych do BudŜetu Obywa-
telskiego na rok 2014 

14360/14/VI/P - wykonania medali okolicznościo-
wych 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [616] – 27.05.2014 – radna Mirosława Król – 

w sprawie kontroli gminy nad realizacją zadań 
w ramach konkursów „Gdynia po godzinach”, 
„Kultura w dzielnicy” i „Bezpieczna dzielnica 
– ostatnia edycja” – odpowiedź 18.06. 

2. [617] – 27.05.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie udzielenia odpowiedzi na interpela-
cję z dnia 6 maja 2014 r. – odpowiedź 10.06. 

3. [618] – 28.05.2014 – radna Mirosława Król – 
w sprawie udzielonej odpowiedzi nr 
SOS.003.60.2013 z 15.04.14. w sprawie obsłu-
gi prawnej od decyzji KE (Port Lotniczy Kosa-
kowo) – odpowiedź 10.06. 

4. [619] – 27.05.2014 – klub radnych PO – w 
sprawie wiat przystankowych na terenie gminy 
miasta Gdyni – odpowiedź 04.06. 

5. [620] – 28.05.2014 – radny Tadeusz Szemiot – 
w sprawie działalności klubu „Od juniora do 
seniora” przy Dziennym DPS, a takŜe progra-
mu „Szkoła Otwarta” – odpowiedź 18.06. 

6. [621] – 29.05.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie efektów pracy plastyka miejskiego 
– odpowiedź 06.06 

7. [622] – 29.05.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie patroli rowerowych policji i StraŜy 
Miejskiej – odpowiedź 04.06. 

8. [623] – 13.06.2014 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie witomińskiego odcinka ul. 
Chwarznieńskiej 

________________________________________ 
 


