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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 60 

27 sierpnia 2014 r. roku 
Nakład 55 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 26.08.14., godz. 14.00 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej – 19 
marca: 
 
Porządek: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 26 
marca, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 
4.6. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.7. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.8. – opinia pozytywna – 8/0/0. R. B.Szadziul pytała, kto 
zrealizuje przebudowę skrzyŜowania. Wg informacji 
dyrektora BPP – inwestor. 
aneks nr 1. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.5. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.15. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.16. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.17. – opinia pozytywna – 8/0/0 
4.18. – opinia pozytywna – 8/0/0 
Ad. 2 
Skarga p. Ewy Domańskiej na działalność Zarządu 
Cmentarzy Komunalnych. R. T.Szemiot zwrócił uwagę 
Ŝe zdarzenie to, jeśli rzeczywiście miało miejsce, zasłu-
guje na krytykę, ale nie wydaje się, by naleŜała się za to 
rekompensata pienięŜna. 
Komisja zwróci się do ZCK o wyjaśnienie sprawy.  
_____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 8 kwietnia: 
 
Członkowie komisji wzięli udział w spotkaniu z przed-
stawicielami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Gdyni oraz firm działających w tym obszarze, gosz-
cząc w Sali na X piętrze biurowca G-330 "Akwarium". 
Gospodynią spotkania była pani prezes Teresa Kamińska, 
która zapoznała przybyłych ze strukturą i otoczeniem 
Strefy, przybliŜyła wielkości dot. zasobów i firm tu dzia-
łających, a takŜe przedstawiła najbliŜsze plany inwesty-
cyjne.  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) 
obejmuje dwadzieścia cztery tere-
ny inwestycyjne (podstrefy) o łącznej powierzch-
ni 1863,2748, w tym w województwie pomorskim 
518,8643 ha. Spółką Zarządzającą Strefą jest Pomorska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w 
Sopocie.  
Projekt Bałtyckiego Portu Nowych Technologii (BPNT) 
PSSE scala proces rewitalizacji terenów po dawnej 
Stoczni Gdynia SA i wspiera rozwój przedsiębiorczości 
na Pomorzu. BPNT z załoŜenia (zasada złotego trójkąta) 
łączy w sobie środowiska biznesu, nauki oraz samorzą-
dów.  PSSE, otoczenie polityczne, samorządy, władze 
lokalne/państwowe, organizacje gospodarcze (izby, 
pracodawcy), środowiska akademickie, młodzi naukow-
cy, media, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale i duŜe 
firmy stanowią bliŜsze i dalsze otoczenie BPNT. Umie-
jętne komunikowanie się i współpraca stanowi szanse na 
rozwój oraz pozwala na udział w przedsięwzięciach o 
znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim.  
Bałtycki Port Nowych Technologii oferuje swoim benefi-
cjentom szereg korzyści wynikających z funkcjonowania 
Strefie w ramach zezwolenia wydawanego przez PSSE: 
pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku docho-
dowego, pomoc we wdraŜaniu i transferze nowych tech-
nologii, usługi organizacyjne, informacyjne i konsulta-
cyjne. 
Działalność BPNT zmierza do przyciągnięcia do Gdyni 
przedsiębiorców wdraŜających lub zamierzających wdro-
Ŝyć nowoczesne technologie, jak równieŜ pobudzenia 
lokalnych przedsiębiorców do wprowadzania innowacji 
w stosowanych technologiach produkcji i unowocześnia-
nia wyrobów oraz usług oferowanych na rynku. Taka 
aktywność ma na celu rozwój gospodarki w regionie 
pomorskim oraz zapewnienie firmom lokującym się na 
terenie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii osiąganie 
sukcesów zarówno na rynku krajowym, jak i  międzyna-
rodowym. 
Pod koniec lutego na terenie BPNT nastąpiło przekazanie 
placu budowy oraz rozpoczęcie prac remontowych bu-
dynku G – 321, zwanego „Pentagonem”. Prace nad mo-
dernizacją budynku mają trwać 14 miesięcy, obejmując 
projekt, przebudowę budynku, wyposaŜenie podstawowe. 
PSSE sp. z o.o. w ramach Bałtyckiego Portu Nowych 
Technologii podjęła się rewitalizacji terenu po dawnej 
Stoczni Gdynia SA. Dotychczas została zrealizowana 
przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, desz-
czowa, zmodernizowany został budynek biurowy G-330 
„Akwarium”. Obecnie trwa budowa nowych dróg.  
Na terenie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii po-
wstaną nowoczesne przestrzenie, przeznaczone do pro-
jektowania, konstruowania oraz rozwijania nowatorskich 
projektów. Z powierzchni 5600m2 6-piętrowego budynku 
wydzielone zostaną 4 kondygnacje z przeznaczeniem na 
prototypownie oraz 2 kondygnacje na działalność projek-
tową i pomieszczenia biurowe. 
Projekt jest realizowany we współpracy z Pomorskim 
Parkiem Naukowo Technologicznym miasta Gdynia oraz 
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PSSE jako kolejny etap rozbudowy PPNT. Dzięki temu z 
nowych przestrzeni skorzystają firmy z terenów stocz-
niowych w Gdyni, jak równieŜ firmy „parkowe” czyli z 
PPNT oraz z Gdańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego naleŜącego do PSSE. Koszt samej 
przebudowy budynku G – 321 to 20,216 mln zł, przy 
czym 85% kwoty będzie pokryte z funduszy unijnych w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka. 
Pani Prezes podkreśliła wspaniałą współpracę z władzami 
miasta, a takŜe z urzędem.  
O swoich firmach, osiągnięciach i planach mówili kolej-
no przedstawiciele firm: EnergomontaŜ Północ Gdynia 
Sp. z o.o. wiceprezes Marek śóraw, Hydromega Sp. z 
o.o. prezes Zbigniew Ziemowicz, Prezes Stoczni Nauta p. 
Andrzej Szwarc, Stoczni Crist p. Zdzisław Bahyrycz, 
Gefaco p. Henryk Jankowski. 
Spotkanie zakończyło się deklaracją ponownego odwie-
dzenia Strefy z objazdem zrewitalizowanych terenów 
postoczniowych. 

_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 14 
kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję, 
2. Skargi. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

4.1 zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie okre-
ślenia przystanków komunikacyjnych w mie-
ście Gdynia, udostępnionych operatorom, 
przewoźnikom i organizacjom publicznego 
transportu zbiorowego, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni 
oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzy-
stania z nich. – opinia pozytywna – 7/0/0 

4.2 zmiany statutu jednostki budŜetowej „Zarząd 
Dróg i Zieleni”– opinia pozytywna – 7/0/0 

4.3 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
połoŜonych w Gdyni przy ul. Legionów, sta-
nowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 
opinia pozytywna – 7/0/0 

4.4 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Chylońskiej, – opinia pozy-
tywna – 7/0/0 

4.5 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Pokrzywowej, – opinia pozytywna – 8/0/0 

4.6 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Sojowej, – opinia pozytywna – 8/0/0 

4.7 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 
Miasta Gdyni prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej przy Alei Jana Pawła 
II, – opinia pozytywna – 8/0/0 

4.8 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. K.Ujejskiego 23-
25, – opinia pozytywna – 8/0/0 

Ad. 2 
Wojewoda Pomorski uchylił uchwałę w sprawie skargi p. 
Baczul argumentując, Ŝe nie zawiera ona wystarczające-

go uzasadnienia, spełniającego wymogi kpa. Członkowie 
komisji zapoznają się z materiałami na ten temat a prze-
wodniczący komisji przygotuje nowe, rozszerzone uza-
sadnienie, tak by moŜna było wnieść projekt uchwały na 
kolejną sesję Rady. 
Analogicznie musi być rozpatrywana skarga p. Domań-
skiej na ZCK. Komisja postanowiła spotkać się w tej 
sprawie w ZCK 23.04. o godz. 9.00. 
______________________________________________ 
 
Komisja Sportu – 15 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 23 kwiet-
nia 

2. Inwestycje i remonty zrealizowane przez GO-
SiR w 2013 r. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.2. – ustalenia wykazu kąpielisk – opinia pozytywna 
5/0/0, 
4.9. – wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy prawa 
uŜytkowania wieczystego terenu przy Al. Jana Pawła II – 
opinia pozytywna – 6/0/0 
W sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie zmian do 
budŜetu miasta komisja spotka się 23 kwietnia o 11.30. 
Ad. 2 
Dyrektor GOSiR, Marek Łucyk, przedstawił informację 
na temat inwestycji i remontów zrealizowanych w mie-
ście w 2013 r.  
R. I.Bekisz zaproponował, aby komisja spotkała się z 
przedstawicielami firmy Vectra. Komisja zaplanowała to 
posiedzenie na 20 maja, godz. 15.30. 
_____________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 22 
maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

2. Termin i porządek kolejnego posiedzenia. 
Ad 1. 
PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji 
przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM: 
Pkt 1. aneksu do porządku obrad: w spr. zmiany uchwały 
RMG w spr. przyjęcia budŜetu miasta Gdyni na rok 2014: 
Proponowane zmiany omówiła, zgodnie z treścią załącz-
nika, Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, pani Alicja Helbin.  
W związku z pozycją a) w punkcie IV uzasadnienia, tj. 
dotacją celową dla Centrum Kultury na administrowanie 
obiektem Infobox, ze strony radnego B. KrzyŜankow-
skiego padły nast. pytania:  
- czy Infobox bazuje tylko na dotacjach gminy?; 
- na co przeznaczane są wpływy z czynszu za wynajem 
lokali usługowych, szczególnie gastronomicznych, funk-
cjonujących na terenie Infoboxu? 
Pani A. Helbin wyjaśniła, Ŝe gmina nie przekazuje dotacji 
na funkcjonowanie Infoboxu, którym administruje Cen-
trum Kultury.  
Radny I. Bekisz wnioskował o przygotowanie na sesję 
RM szczegółowych informacji związanych z przedmio-
tową pozycją 
Opinia pozytywna: 5/0/2 



3 
 

Pkt 2 aneksu – w spr. zmiany uchwały RM w spr. Wielo-
letniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 
2014-2033: 
Przedstawiła p. A. Helbin. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.2. – w spr. zmiany Programu ochrony środowiska przed 
hałasem dla miasta Gdyni: 
Radny I. Bekisz wskazał na pominięcie w programie 
realizacji ekranów akustycznych wzdłuŜ ulicy Nowo-
wiczlińskiej i wzdłuŜ obwodnicy, na wysokości Dąbro-
wy. O potrzebie postawienia ekranów w tych miejscach, 
w związku ze znacznym przekroczeniem dopuszczalnych 
norm poziomu hałasu, mówi opracowana mapa hałasu.  
Radny wniósł o skierowanie zapytania w przedmiotowej 
sprawie do Wiceprezydenta M. Gucia, z prośbą o dostar-
czenie odpowiedzi członkom komisji do dnia 15 czerwca 
b.r. 
Opinia pozytywna: 5/0/2 
4.6. – w spr. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
/…/ poł. przy ul. Kaspra Geskiego: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
4.7.- w spr. wyraŜenia zgody na nabycie /…/ nierucho-
mości poł. przy ul. śeromskiego 6 …: 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za 
Ad 2. 
Termin kolejnego posiedzenia: 24 czerwca b.r.; godz. 17 
Planowany porządek:  
- zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję 
RM; 
- informacja Wicepr. B. Stasiaka dot. Chwarznieńskiej 6 i 
8, związana z wnioskami komisji i pytaniami sformuło-
wanymi podczas posiedzenia wyjazdowego, w dniu 13 
marca b.r.  
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 27 maja: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał. 
4. Sprawozdanie z wykonania budŜetu MG za rok 

2013 r. 
5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń. 
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył radny Grzegorz Ta-
raszkiewicz – wiceprzewodniczący komisji, który na 
wstępie stwierdził prawomocność obrad i powitał przyby-
łe osoby. 
Ad 2. Porządek został przyjęty bez uwag. 
Ad 3. Pani Krystyna Borkowska, Naczelnik Wydziału 
Projektów Rozwojowych UMG, omówiła projekt uchwa-
ły w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Wicko dotyczą-
cego przyjęcia zadania polegającego na opracowaniu 
dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach 
projektu „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”. Doku-
ment zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 4/0/0. 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak zaprezentował projekty 
uchwał dot. gospodarowania mieniem komunalnym, 
które w kolejnych głosowaniach uzyskały opinie pozy-
tywne: 
- wyraŜenie zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Kaspra Geskiego – 4/0/0, 

- wyraŜenie zgody na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni ul. śeromskiego 6, 
stanowiącej własność osoby fizycznej – 4/0/0. 
Następnie prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG udzie-
lił wyjaśnień na temat propozycji uchylenia uchwały w 
sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do 
zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. 
tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zato-
ki Puckiej. Projekt uchwały w tej sprawie członkowie 
komisji zaopiniowali pozytywnie w głosowaniu: 5/00. 
Pan Skarbnik zaprezentował takŜe zmiany uchwały Rady 
Miasta w sprawie przyjęcia budŜetu Miasta Gdyni na rok 
2014 oraz - wynikające z powyŜszego - zmiany uchwały 
Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033. Propozycje 
zawarte w omawianych projektach przyjęto bez uwag w 
głosowaniach z wynikiem 4/0/0.  
Wysłuchano równieŜ informacji na temat przekazania 
środków dla Policji w 2014 r., a następnie przyjęto opinię 
pozytywną do projektu uchwały w tej sprawie z wyni-
kiem głosowania: 4/0/0. 
Prof. K. Szałucki zaproponował wysłuchanie wyjaśnień 
na temat określenia szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Gminie Miasta Gdyni, jak równieŜ jednostkom podle-
głym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  w 
przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną 
oraz wskazania organu o osób uprawnionych do udziela-
nia ulg. Projekt uchwały w tej sprawie ma zostać wnie-
siony do porządku obrad sesji w trybie 7-dniowym. Do-
kument zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 3/0/1. 
Ad 4. Prof. Krzysztof Szałucki przedstawił informacje w 
sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta Gdy-
ni za rok 2013, rozpoczynając od wprowadzenia, następ-
nie omawiając dokumenty składające się na komplet 
wymaganych sprawozdań i opinii absolutoryjnych, pod-
sumowując charakterystykami, trendami i wielkościami 
angaŜowanych finansów.  
Ad 5. Protokół z 15 kwietnia br. został przyjęty bez 
uwag. 
Ad 6. Kolejne posiedzenia odbędą się w terminach: 3 
czerwca (godz. 8.00) oraz 24 czerwca (godz. 16.00).  
Na tym posiedzenie zakończono. 

_____________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 28 maja: 
 

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 na 
sesję Rady: 

1. w sprawie zmian do budŜetu miasta na rok 
2014 – projekt zreferował skarbnik miasta. 
Opinia pozytywna – 13/0/0 

2. w sprawie zmian do WPF – projekt zreferował 
skarbnik Miasta. Opinia pozytywna – 13/0/0. 
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Ad. 4 
Na tym posiedzenie zakończono. 
____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 3 czerwca: 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta 
Gdyni za 2013 r. 
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczył wiceprzewodniczący 
komisji Grzegorz Taraszkiewicz.  
Ad 2. Porządek obrad zaakceptowano bez uwag. 
Ad 3. prof. Olgierd Wyszomirski, Dyrektor ZKM w 
Gdyni omówił realizacje ubiegłorocznego budŜetu przez 
zarządzającą gdyńska komunikacją jednostkę, przytacza-
jąc charakterystyki i wyniki wykonania zadań. Przekazał 
takŜe syntetyczną informacje z badań preferencji komu-
nikacyjnych mieszkańców Gdyni. Nie zgłoszono Ŝadnych 
uwag. 
Dyrektor BPP Marek Karzyński zreferował wyniki swo-
jej jednostki, obszerniej opisane w sprawozdaniu z wy-
konania budŜetu miasta. Do wyjaśnień nie zgłoszono 
uwag. 
Następnie wystąpił dr Robert Hirsz, przytaczając podsta-
wowe informacje na temat działalności Biura Konserwa-
tora Zabytków w Gdyni. Pan Naczelnik udzielił odpo-
wiedzi na pytania dot. dotacji na remont zabytków. 
Pani naczelnik Wydziału Inwestycji MG Teresa Horiszna 
przedstawiła informacje o wykonanych realizacjach z 
zakresu dróg publicznych, systemu TRISTAR (wykona-
nie centrum zarządzania i sterowania ruchem, wdroŜenie 
do systemu 16 skrzyŜowań), rozwoju komunikacji rowe-
rowej (Al. Zwycięstwa, ul. Unruga, ul. Janka Wiśniew-
skiego, inwestycje rozpoczęte: ul. ŁuŜycka, ul. Chyloń-
ska, a takŜe 8 parkingów rowerowych), duŜych inwesty-
cji (rozbudowa ul. Morskiej, ul. Chwarznieńska), budowy 
i remontów obiektów oświatowych (sala gimnastyczna 
przy SP 6, rozbudowa szkoły na Wiczlinie), a takŜe 
gospodarki ściekowej i ochrony środowiska oraz wydat-
ków związanych z kulturą (Szkoła Filmowa). Pani na-
czelnik udzieliła dodatkowych wyjaśnień w odpowiedzi 
na pytania radnych Jerzego Miotke i Pawła Stolarczyka. 
Prof. Krzysztof Szałucki omówił realizację dochodów 
miasta za rok ubiegły. Plan dochodów majątkowych 
został wykonany w ponad 78%, co jest wynikiem ogólnej 
koniunktury oraz złoŜonych stosunków prawno własno-
ściowych nieruchomości. Zdaniem referenta naleŜy 
utrzymywać spokojną politykę gospodarowania gruntami 
(nie naleŜy wyprzedawać nieruchomości).  Dochody z 
„PIT-u” po kłopotach w I połowie roku, wzrosły w II 
połowie i nie budziły niepokojów, słabiej natomiast 
pracuje „CIT”, co jest wynikiem ogólnej sytuacji gospo-
darczej. Wysłuchano takŜe informacji o dochodach z 
podatków i opłat miejscowych, pozyskania środków 
zewnętrznych oraz pozostałych tytułów dochodowych. 
Prof. Szałucki omówił takŜe realizacje wydatków miasta 
reasumując, Ŝe wysiłek finansowy jest dobry, jak na 
warunki finansowania.  
Pan Skarbnik omówił takŜe dokumenty okołosprawoz-
dawcze i absolutoryjne, które członkowie komisji zaopi-
niowali pozytywnie w kolejnych głosowaniach: 

- 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.) w głoso-
waniu: 5/0/1,  
- sprawozdania finansowe za rok 2013 - w głosowaniu: 
5,0,1, 
- 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-
stek organizacyjnych Miasta Gdyni w głosowaniu: 5/0/1 
- informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni 
w głosowaniu: 5/0/1. 
Ad 4. Kolejne posiedzenie odbędzie się 24 czerwca br. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społęcznej i 
Rodziny – 4 czerwca: 
 

Porządek obrad. 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta 

Gdyni za 2013 r. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych i 
wprowadzeniem przewodniczący Komisji GKiOŚ Zyg-
munt Zmuda Trzebiatowski. 
Ad 2. Porządek obrad przyjęto bez zmian. 
Ad 3. Relacje z prac nad budŜetem w ubiegłym roku 
złoŜyli kolejno Skarbnik MG prof. Krzysztof Szałucki, 
Naczelnik Wydziału Inwestycji pani Teresa Horiszna, 
dyrektor ZKM Gdynia prof. Olgierd Wyszomirski oraz 
dyrektor BPP pan Marek Karzyński. Sprawozdanie skła-
dane przez dyrektora ZKM w Gdyni wywołało dyskusję 
na temat preferencji komunikacyjnych i słuszności roz-
szerzenia katalogu ulg w komunikacji miejskiej. Prof. 
Wyszomirski wyjaśnił, Ŝe uŜytkownicy samochodów 
osobowych nie zrezygnują ze swojego środka transportu 
na rzecz komunikacji zbiorowej nawet wtedy, gdyby 
uzyskali darmowy przejazd autobusem lub trolejbusem. 
Struktura przewozów jest coraz mniej korzystna: 35% 
pasaŜerów wykupuje bilet normalny, 65% natomiast 
posiada prawo do ulg lub podróŜuje bezpłatnie. Pojazdy 
transportu zbiorowego nie maja przywilejów w postaci 
np. buspasów, więc stoja w korkach jak inne samochody. 
Ponadto do podróŜy tymi środkami transportu zniechęca 
wzrost wandalizmu i wulgarnych zachowań.  
W wyniku wysłuchania sprawozdań, omówienia doku-
mentów absolutoryjnych i dyskusji obie komisje wyraziły 
pozytywna opinię w następujących głosowaniach:  
1) Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska 
- 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.) w głoso-
waniu: 5/0/3,  
- sprawozdania finansowe za rok 2013 - w głosowaniu: 
5/0/3, 
- opinię z badania sprawozdań finansowych Miasta Gdy-
ni za rok obrotowy od 01.01 2013 do 31.12.2013 sporzą-
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dzonego na podstawie sprawozdań finansowych jedno-
stek organizacyjnych Miasta Gdyni w głosowaniu: 5/0/3, 
- informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni 
w głosowaniu: 5/0/3. 
2) Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 
- 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.) w głoso-
waniu: 5/0/1,  
- sprawozdania finansowe za rok 2013 - w głosowaniu: 
5/0/1, 
- 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-
stek organizacyjnych Miasta Gdyni w głosowaniu: 5/0/1, 
- informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni 
w głosowaniu: 5/0/1. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 6 
czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: zaopiniowanie dokumentów 
finansowych składających się na wykonanie budŜetu 
w roku 2013.  
Dane zawarte w przedstawionych dokumentach, tj. w 
sprawozdaniu rocznym z wykonania budŜetu 2013, spra-
wozdaniu finansowym za 2013r. oraz treść opinii z bada-
nia sprawozdań finansowych za rok 2013 i informacji o 
stanie mienia komunalnego przedstawił Skarbnik Miasta 
Gdyni Krzysztof Szałucki.  
Informacje o realizacji budŜetu 2013 w pionie Wicepre-
zydenta Marka Stępy: 
- Pieniądze – informował Wiceprezydent – wydawano w 
zróŜnicowany sposób, ale największe sumy przeznaczano 
na transport zbiorowy organizowany przez ZKM, który 
wykonał plan prawie w 100 %.  
Planowanie przestrzenne: dwie pozycje, tj. Biuro Plano-
wania Przestrzennego i plany zagospodarowania prze-
strzennego. Opracowania planistyczne zlecane są ze-
wnętrznym wykonawcom tylko w sytuacjach, gdy jest to 
niezbędne. W tym przypadku niewykonanie planu (40 %) 
oznacza zaoszczędzenie środków.  
Miejski Konserwator Zabytków – wykonanie na pozio-
mie niespełna 85 %. Przyczyną niewykonania jest wyco-
fywanie się z realizacji przez beneficjentów środków. 
Organizowanie przez Konserwatora międzynarodowych 
konferencji – mimo Ŝe wykonanie wyniosło tylko 77 %,  
konferencje okazały się sukcesem.  
Zarząd Cmentarzy Komunalnych – finansuje się z wpły-
wów od mieszkańców. Miasto dotuje przedsięwzięcia o 
charakterze inwestycyjnym.  
Inwestycje miejskie: na zaplanowanych 67 mln. zł. wy-
dano 60 mln. zł. – wykonanie na poziomie prawie 98 %.  
Szczegółowe informacje nt. realizowanych w 2013 roku 
inwestycji przekazała Naczelnik Wydziału Inwestycji, 
pani Teresa Horiszna.  
NajniŜsze wykonanie miało miejsce w przypadku doku-
mentacji przyszłościowych rad dzielnic. Rady dzielnic 
stosunkowo późno podejmowały decyzje o rozdyspono-
waniu środków. Nawet w przypadkach zlecenia wykona-
nia dokumentacji, płatności przypadają na bieŜący rok. 

W przypadku rad dzielnic rozstrzygnięto przetarg na 
wykonanie miejsc postojowych  przy ul. Staffa. W więk-
szości przypadków etap projektowy trwa dłuŜej niŜ jeden 
rok.  
Stosunkowo niskie wykonanie miało teŜ miejsce w dziale 
oświaty (na poziomie 60 %). Opóźniło się postępowanie 
przetargowe, a więc takŜe wprowadzenie wykonawcy na 
boisko przy ul. Cechowej.  
Przeprowadzono przetarg, ale nie udało się zawrzeć 
umowy dot. rozbudowy szkoły z przedszkolem.  
Największy, realizowany w ub. r. projekt to Tristar – 
system sterowania ruchem i zarządzania nim. W grudniu 
ub. r. zakończono etap II, tj. budowę i doposaŜenie sys-
temu. II etap, zgodnie z umową, dotyczy robót o wartości 
29 mln. zł. Wydatki w ub. r. zamykają się w kwocie 
ponad 400 tys. zł. Faktury zostały złoŜone na początku 
bieŜącego roku, dlatego wykonanie rzeczowe jest wyŜsze 
od wykonania finansowego.  
Wiceprezydent M. Stępa i Naczelnik T. Horiszna odnieśli  
się do pytania radnego J. Miotke, dotyczącego wykonania 
wieloletnich zadań inwestycyjnych: 
- ul. Chwarznieńska – w roku 2015 nie będzie cała goto-
wa. W roku 2014 zakończony będzie tzw. odcinek leśny. 
Kolejne odcinki będą realizowane w latach 2015, 2016; 
- wody opadowe – w bieŜącym roku podpisano aneks 
rozszerzający zakres projektu. Realizowana jest kanaliza-
cja deszczowa ul. Morskiej. Ogłoszony jest przetarg na 
zbiornik retencyjny  (Karwiny) i oczyszczalnię ścieków. 
Przystąpiono do opracowania programu na lata 2014 – 
2020. Uwzględniona ma być w programie kwestia kana-
lizacji burzowej, która jest w najgorszym stanie; 
- róg ul. Legionów i al. Piłsudskiego (kanalizacja) – ze 
względu na problemy związane ze strukturą własności 
gruntu  pojawiła się konieczność przeprojektowania 
inwestycji  
Radny J. Miotke przypomniał o otrzymaniu przez komi-
sję zapewnienia w październiku 2011 r., Ŝe zostanie 
przygotowany i przedłoŜony projekt, który da moŜliwość 
wyprzedaŜy gruntów na rzecz wspólnot mieszkaniowych 
i spółdzielni, np. na działalność statutową tych społecz-
ności. Takie zagadnienie nie zostało przygotowane, mimo 
Ŝe, zdaniem radnego, był to jeden z istotniejszych postu-
latów komisji.  
Jak poinformował Skarbnik K. Szałucki, Naczelnik T. 
Banel przedstawił Prezydentowi koncepcję przyśpieszo-
nej sprzedaŜy  gruntów na rzecz wspólnot, jednak wspól-
noty wykazały nikłe zainteresowanie tą kwestią.  
W związku z pytaniem Przewodniczącego A. Bienia o 
powód późnego podejmowania decyzji przez rady dziel-
nic w zakresie inwestycji, Wiceprezydent M. Stępa wyja-
śnił, Ŝe zachęcał podczas spotkań z radnymi do przedsta-
wiania Wiceprezydentowi problemów. Skorzystała z tego 
tylko część rad. Przyczyn trudności Wiceprezydent upa-
truje m. in. w fakcie otrzymywania przez rady po raz 
pierwszy tak duŜych kwot. Nie zawsze miała miejsce 
jednomyślność wśród radnych co do wyboru priorytetów. 
DuŜo problemów miało miejsce w związku z obowiąz-
kiem przeprowadzania konsultacji społecznych. Zdaniem 
Wiceprezydenta w  kolejnych latach rady dzielnic będą 
sprawniej podejmowały decyzje.  
W związku z pytaniem o realizację parkingu przy cmen-
tarzu Naczelnik T. Horiszna wyjaśniła, Ŝe nie zostały 
jeszcze zakończone prace nad projektem z uwagi na 
kłopoty z uzgodnieniami.  
Odnosząc się z kolei do uwagi radnego A. Bienia co do 
konieczności modyfikowania w ciągu roku budŜetu 
działu inwestycji p. Horiszna wyjaśniła, Ŝe budŜet jest 
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planowany pod określoną rzeczówkę. Po kaŜdym prze-
targu wysokość kwot ulegała korektom.  
Przewodniczący A. Bień podsumowując stwierdził: 
rozumiem, Ŝe w sensie rzeczowym udało się róŜnice w 
stosunku do pierwotnych planów zniwelować. Potrzeba 
zmian wynikała z oszczędności będących efektem wyni-
ków przetargów bądź problemów z wykonaniem doku-
mentacji.  
Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu za rok 2013 
wraz z dokumentem RIO zaopiniowano pozytywnie: 
4/0/3 
Sprawozdanie finansowe  za rok 2013 zaopiniowano 
pozytywnie: 5/0/2 
Opinię z badania sprawozdań finansowych  jednostek 
organizacyjnych zaopiniowano pozytywnie: 5/0/2 
Informację o stanie mienia komunalnego zaopiniowano 
pozytywnie: 5/0/2 
______________________________________________ 
 
Komisja Statutowa – 16 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję, 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
1. przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta 
Miasta Gdyni za rok 2013 – opinia pozytywna w głoso-
waniu: 3/0/0, 
2. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 
2013 - opinia pozytywna w głosowaniu: 3/0/0, 
3. ustalenia wysokości środków na działalność statutową 
rad dzielnic w roku 2015 - opinia pozytywna w głosowa-
niu: 3/0/0. 
Ad. 2 
Sprawą wniosku o nadanie nazwy nowej ulicy przed 
skrzyŜowaniem ulic Chwarznieńskiej i Wiczlińskiej (nr 
działki 226/22) komisja zajmie się w terminie później-
szym. 
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 
_____________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Rodziny – 18 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na sesję RMG. 

4. Wolne wnioski. 
Ad 1. Posiedzenie komisji otworzyła przewodnicząca 
Danuta Reszczyńska. 
Ad 2. Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 3. Prof. Krzysztof Szałucki omówił projekt uchwały 
zmieniający uchwałę rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2014, który następnie za-
opiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/0. Takim 
samym wynikiem zakończono wysłuchanie i zaopinio-
wanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 
Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Miasta Gdyni na lata 2014 – 2033.  

Członkowi komisji zaopiniowali pozytywnie równieŜ 
projekty uchwał w sprawie: 

a) druk 5.1  w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 
2013 – 5/0/1, 

b) druk 5.2  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
rocznego z wykonania budŜetu za rok 2013 
wraz z przyjęciem dokumentu Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku – 5/0/1, 

c) druk 5.3  w sprawie zatwierdzenia sprawozdań fi-
nansowych za rok 2013 wraz z przyjęciem opi-
nii z badania sprawozdań finansowych Miasta 
Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2013 do 
31.12.2013 sporządzonego na podstawie spra-
wozdań finansowych jednostek organizacyj-
nych Miasta Gdyni – 5/0/1, 

d) druk 5.4  w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta absolutorium za rok 2013 – 5/0/1. 

Zaopiniowano takŜe projekt uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowa-
dzone przez Gminę Miasta Gdynia z jednomyślnym 
wynikiem głosowania: 6/0/0.  
Ad 4. Radny Bogdan KrzyŜankowski zawnioskował o 
komisję w sprawie przeniesienia CMMIT do Gdańska 
oraz na temat połączenia gdyńskich szpitali. 
Pani Przewodnicząca zaproponowała skierowanie kon-
kretnych pytań w tej sprawie do pani Wiceprezydent Ewy 
Łowkiel.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
_____________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 24 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia.   
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem uczestników 
obrad wiceprzewodniczący komisji Grzegorz Taraszkie-
wicz. 
Ad 2. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
Ad 3. Z-ca dyrektora ZKM Gdynia p. Katarzyna Hebel 
omówiła obywatelski projekt uchwały zmieniający 
uchwałę nr V/80/11 Rady Miasta Gdyni w sprawie usta-
lenia opłaty za usługi przewozowe osób środkami miej-
skiej komunikacji zbiorowej.  
Pani Naczelnik zaproponowała rozwaŜenie poniŜszych 
argumentów: 
- ZKM w Gdyni jest zintegrowany z Metropolitalnym 
Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej, skąd 
wszystkie zapisy uchwał, które wiąŜą się z ulgami są 
najpierw dyskutowane na forum Związku  - ten projekt 
nie był poddany dyskusji.  
- były juŜ propozycje rozszerzenia ulg dla dzieci wnoszo-
ne przez Gdynię, ale pozostałe gminy związku nie stać 
było na takie rozwiązania, 
- nie znalazła takŜe poparcia propozycja ulgi seniorskiej 
od 72. r. Ŝ., 
- uchwała zawiera błędy legislacyjne – bilet seniora, 
który ma kosztować 50 zł. nie moŜe znaleźć się w ofercie 
bezpłatnej, 
- kwota utraconych przychodów z tytułu wprowadzenia 
ulgi dla małych dzieci to szacunkowo od 485 do 967 tyś. 
zł. – tu naleŜy wziąć pod uwagę moŜliwość pozyskania 
dodatkowych środków rekompensujących wprowadzenie 
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ulg po wejściu w Ŝycie rozporządzeń wykonawczych do 
przepisów „prorodzinnych” (karta wielkiej rodziny),  
- utrata przychodów po ew. wprowadzeniu bilet seniora – 
to ok. 3 mln. Brak ograniczenia stosowania ulg wyłącznie 
do mieszkańców Gdyni spowodowałoby umoŜliwienie 
przejazdów równieŜ turystom i osobom z gmin ościen-
nych.  
Członkowie komisji, po wysłuchaniu uzasadnienia, przy-
jęli wniosek o przekazaniu propozycji zawartych w pro-
jekcie uchwały obywatelskiej do MZKZG z prośbą o 
rozwaŜenie podjęcia w tej sprawie próby negocjacji ze 
zrzeszonymi gminami (głosowanie: 4/0/1). 
Następnie pani Iwona Markesič przedstawiła projekty 
uchwał w sprawach dot. zagospodarowania przestrzenne-
go, które kolejno zostały zaopiniowane w głosowaniach: 
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Śródmieście w Gdyni, rejon ulic świrki i Wigury, Świę-
tojańskiej i Wybickiego – opinia pozytywna: 3/1/1, 
-  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokoj-
nej i Sopockiej – opinia pozytywna: 5/0/0, 
-  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą 
dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej – opinia 
pozytywna: 4/0/1, 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon 
ulic Hutniczej i Piaskowej – opinia pozytywna: 5/0/0, 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, 
rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej – 
opinia pozytywna: 5/0/0, 
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących 
zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni wywołał krótką 
dyskusję. W jej wyniku radny Paweł Stolarczyk zapropo-
nował doprecyzowanie określenia „skrzynka” w procedu-
rze głosowania przez Internet, a radny Jerzy Miotke 
poprosił o przedstawienie procedury dot. zmiany granic z 
uwzględnieniem wniosków pokonsultacyjnych. Pan 
Wiceprezydent Marek Stępa zapewnił, Ŝe poprosi o 
wyjaśnienia przy referowaniu projektu na sesji. Ostatecz-
nie dokument zaopiniowano pozytywnie w glosowaniu: 
5/0/0. 
Wiceprezydent M. Stępa omówił kolejny projekt uchwa-
ły, dotyczący przyjęcia zasad udzielania i rozliczania 
dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł 
ciepła w budynkach naleŜących do osób fizycznych i 
wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste 
powietrze Pomorza – edycja 2014”. Komisja udzieliła 
projektowi poparcia głosami: 4/0/0. 
Pozytywnie zaopiniowano takŜe kolejny projekt obywa-
telski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnic Oksywie i ObłuŜe rejon ulic Płk. Dąbka, 
Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego w głoso-
waniu: 5/0/0. 
Przewodniczący obrad zawnioskował o zaopiniowanie 
projektów uchwał preabsolutoryjnych: 
• przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta 
Miasta Gdyni za rok 2013 – wynik głosowania: 2/0/2, 
• zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania 
budŜetu za rok 2013 wraz z przyjęciem dokumentu Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku– wynik gło-
sowania: 4/0/1, 
• zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 
wraz z przyjęciem opinii z badania sprawozdań finanso-
wych Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2013 do 
31.12.2013 sporządzonego na podstawie sprawozdań 
finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni – 
wynik głosowania: 4/0/1, 
• udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 
2013– wynik głosowania: 3/0/2. 
Przyjęto takŜe pozytywną opinie do projektów uchwał 
dot. finansów miasta: 
- w sprawie ustalenia wysokości środków na działalność 
statutową rad dzielnic w roku 2015 (5/0/0), 
- zmieniająca uchwałę rady Miasta w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta Gdyni na rok 2014 (3/0/2), 
zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 – 
2033 (3/0/2). 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________ 
 
Komisja Budżetowa – 25 czerwca: 
 

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 
Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe z działal-
ności Prezydenta Miasta za rok 2013. Opinia RIO pozy-
tywna.  
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał na 
sesję Rady: 

a. – opinia pozytywna – 12/0/0 
b. - opinia pozytywna – 12/0/0 
c. - opinia pozytywna – 12/0/0 
d. - opinia pozytywna – 12/0/0 
e. - opinia pozytywna – 12/0/0 
5.7. - opinia pozytywna – 12/0/0 
5.8. - opinia pozytywna – 12/0/0 

_____________________________________ 
 
Komisja Statutowa, Oświaty, Sportu i 
Kultury – 25 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: opiniowanie projektów uchwał na 
najbliŜszą sesję Rady. 
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Komisji Sportu, 
Joanna Zielińska. 
Komisje zaopiniowały następujące projekty uchwał: 
5.6. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu 
uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów dzielnic 
miasta Gdyni – Komisja Statutowa – opinia pozytywna 
4/0/0 
5.7 – zmiany w budŜecie miasta na 2014 r. – projekt 
zreferował skarbnik miasta. Opinie komisji: 
Komisja Statutowa – 4/0/0 
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Komisja Sportu – 5/0/0 
Komisja Oświaty – 4/0/0 
Komisja Kultury – 5/0/0 
5.8 – zmiany w WPF. Opinie komisji: 
Komisja Statutowa – 4/0/0 
Komisja Sportu – 5/0/0 
Komisja Oświaty – 4/0/0 
Komisja Kultury – 5/0/0 
5.9. - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych mają-
cych charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Miasta Gdyni, jak równieŜ jednostkom podległym, wa-
runków dopuszczalności pomocy publicznej w przypad-
kach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz 
wskazania organu o osób uprawnionych do udzielania 
ulg. Opinie komisji: 
Komisja Statutowa – 4/0/0 
Komisja Sportu – 5/0/0 
Komisja Oświaty – 4/0/0 
Komisja Kultury – 5/0/0 

4.1 przyjęcia sprawozdania z działalności Prezy-
denta Miasta Gdyni za rok 2013. Opinie komi-
sji: 

Komisja Statutowa – 4/0/0 
Komisja Sportu – 5/0/0 
Komisja Oświaty – 4/0/0 
Komisja Kultury – 5/0/0 

4.2 zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wyko-
nania budŜetu za rok 2013 wraz z przyjęciem 
dokumentu Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku, opinie komisji: 

Komisja Statutowa – 4/0/0 
Komisja Sportu – 5/0/0 
Komisja Oświaty – 4/0/0 
Komisja Kultury – 5/0/0 

4.3 zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 
2013 wraz z przyjęciem opinii z badania spra-
wozdań finansowych Miasta Gdyni za rok ob-
rotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 sporzą-
dzonego na podstawie sprawozdań finanso-
wych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni, 
opinie komisji 

Komisja Statutowa – 4/0/0 
Komisja Sportu – 5/0/0 
Komisja Oświaty – 4/0/0 
Komisja Kultury – 5/0/0 

4.4 udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium 
za rok 2013, 

Komisja Statutowa – 4/0/0 
Komisja Sportu – 5/0/0 
Komisja Oświaty – 4/0/0 
Komisja Kultury – 5/0/0 
projekt wnoszony w trybie nadzwyczajnym w/s statutu 
Muzeum Emigracji – Komisja Kultury – opinia pozytyw-
na – 5/0/0 
5.5 - ustalenia wysokości środków na działalność statu-
tową rad dzielnic w roku 2015 – Komisja Statutowa – 
opinia pozytywna – 4/0/0 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 13 
sierpnia: 
 
Komisja spotkała się w celu przygotowania i wniesienia 
pod obrady sierpniowej sesji Rady dwóch projektów 
uchwał w sprawie skarg. 

Sprawa pani Ewy Baczul (dzierŜawa nieruchomości) była 
juŜ kilka razy omawiana na komisji. Zostało przygotowa-
ne szerokie uzasadnienie. Komisja postanowiła wnieść 
projekt uchwały do porządku obrad – wynik głosowania 
6/0/0 
Sprawa pani Ewy Domańskiej (skarga na ZCK) równieŜ 
była juŜ przedmiotem obrad komisji. Po przygotowaniu 
szerokiego uzasadnienia Komisja postanowiła wnieść 
projekt uchwały do porządku obrad – wynik głosowania 
6/0/0. 
Następne posiedzenie – 20 sierpnia, godz. 15.30. 
_________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 20 
sierpnia: 
 
Tematem posiedzenia było opiniowanie projektów 
uchwał na sesję 27 sierpnia. 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawach: 

1. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Gdyni na rok 2014, 
– opinia pozytywna – 4/0/0 

2. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdy-
ni na lata 2014-2033; – opinia pozytywna – 
4/0/0 

3. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Babie Doły, – opinia pozytywna – 7/0/0 

4. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Chwarzno-Wiczlino, – opinia pozytywna – 
7/0/0 

5. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Chylonia, – opinia pozytywna – 7/0/0 

6. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Cisowa, – opinia pozytywna – 7/0/0 

7. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Dąbrowa, – opinia pozytywna – 7/0/0 

8. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Działki Leśne, – opinia pozytywna – 7/0/0 

9. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Grabówek, – opinia pozytywna – 7/0/0 

10. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Kamienna Góra, – opinia pozytywna – 
7/0/0 

11. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Karwiny, – opinia pozytywna – 7/0/0 

12. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Leszczynki, – opinia pozytywna – 7/0/0 

13. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Mały Kack, – opinia pozytywna – 7/0/0 

14. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy ObłuŜe, – opinia pozytywna – 7/0/0 

15. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Oksywie, – opinia pozytywna – 7/0/0 

16. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Orłowo, – opinia pozytywna – 7/0/0 

17. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Pogórze, – opinia pozytywna – 7/0/0 

18. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Pustki Cisowskie-Demptowo, – opinia po-
zytywna – 7/0/0 

19. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Redłowo, – opinia pozytywna – 7/0/0 

20. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Śródmieście, – opinia pozytywna – 7/0/0 
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21. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Wielki Kack, – opinia pozytywna – 7/0/0 

22. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Witomino Leśniczówka, – opinia pozy-
tywna – 7/0/0 

23. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Witomino Radiostacja, – opinia pozytyw-
na – 7/0/0 

24. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dziel-
nicy Wzgórze św. Maksymiliana, – opinia po-
zytywna – 7/0/0 

25. zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Ko-
munikacyjnego Zatoki Gdańskiej – opinia po-
zytywna – 6/0/0 

26. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Mor-
skiej, Komandorskiej i Kapitańskiej, – opinia 
pozytywna – 7/0/0 

27. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu 
ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krau-
zego, – opinia pozytywna – 7/0/0 

28. przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w 
Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej 
Roli; – opinia pozytywna – 7/0/0 

29. ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1619G 
ciągu ulic Dworcowej - Placu Konstytucji w 
Gdyni, – opinia pozytywna – 7/0/0 

30. ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1616G 
ulicy Jana z Kolna w Gdyni, – opinia pozytyw-
na – 7/0/0 

31. zaliczenia ul. Lotników w Gdyni do kategorii 
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu – opi-
nia pozytywna – 7/0/0 

32. pozbawienia ul. Obrońców WybrzeŜa w Gdyni 
kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia jej do 
kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej 
przebiegu, – opinia pozytywna – 7/0/0 

33. pozbawienia niektórych dróg połoŜonych na te-
renie Gminy Miasta Gdyni kategorii drogi po-
wiatowej oraz zaliczenia ich do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia przebiegu, – opinia pozy-
tywna – 7/0/0 

34. pozbawienia ulicy Słomianej w Gdyni kategorii 
drogi gminnej i wyłączenia jej z uŜytkowania, – 
opinia pozytywna – 7/0/0 

35. pozbawienia ulic Kmdr. Mieszkowskiego i 
Kmdr. Staniewicza na terenie Gminy Miasta 
Gdyni kategorii dróg gminnych i wyłączenia 
ich z uŜytkowania, – opinia pozytywna – 7/0/0 

36. pozbawienia ulic Kolonia Gołębiewo i Kolonia 
Krygulec na terenie Gminy Miasta Gdyni kate-
gorii dróg gminnych i wyłączenia ich z uŜyt-
kowania, – opinia pozytywna – 7/0/0 

37. pozbawienia skweru im. Tajnego Hufca Harce-
rzy w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłą-
czenia z uŜytkowania; – opinia pozytywna – 
7/0/0 

38. wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonych w Gdyni przy ul. Hutniczej i ul. Bole-
sława Krzywoustego, – opinia pozytywna – 
7/0/0 

39. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej w pasie drogowym ul. Starodworco-
wej, – opinia pozytywna – 7/0/0 

40. wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Sza-
rych Szeregów 15 na rzecz jej uŜytkownika 
wieczystego, – opinia pozytywna – 7/0/0 

41. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Armatorów 5A, – opinia pozy-
tywna – 7/0/0 

42. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Karpackiej, – opinia pozytyw-
na – 7/0/0 

43. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Kadmowej 7, – opinia pozy-
tywna – 7/0/0 

44. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, po-
łoŜonej przy ul. Częstochowskiej 42, – opinia 
pozytywna – 7/0/0 

45. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu 
nieruchomości połoŜonej w pasie ul. Hutniczej, 
– opinia pozytywna – 7/0/0 

46. zmiany nazwy drogi powiatowej ul. Lotników 
w Gdyni, – opinia pozytywna – 7/0/0 

_________________________________________ 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2014-04-22: 
 
14361/14/VI/P - zmiany umów nr 37/D/JB/14 oraz 

38/D/JB/14 zawartych w dniu 14.01.2014 r. 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Uczniow-
skim Klubem Sportowym „Orlik” na realiza-
cję zadań publicznych w przedmiocie spor-
towego szkolenia dzieci i młodzieŜy odpo-
wiednio w zakresie tenisa stołowego oraz 
w zakresie piłki siatkowej w ramach zajęć 
rekreacyjnych 

14362/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
13893/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dn. 25.02.2014 r. dotyczącego zabezpie-
czenia drzwi wejściowych do gminnego lo-
kalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 
23 w Gdyni 

14363/14/VI/M - dozoru gminnego budynku uŜytko-
wego przy Placu Kaszubskim 1A w Gdyni 

14364/14/VI/M - usunięcie nieszczelności we-
wnętrznej instalacji gazowej w gminnym 
lokalu mieszkalnym przy ul. Rolniczej 14 w 
Gdyni 

14365/14/VI/M - wymiany wodomierzy zimnej wody 
w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Necla 5A w Gdyni 

14366/14/VI/M - postawienia wiaty śmietnikowej na 
uŜytek mieszkańców gminnego budynku 
mieszkalnego przy ul. ZboŜowej 30 w 
Gdyni 
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14367/14/VI/M - zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy 
szczegółowej nr 1 z dnia 01.07.2011 roku 
w sprawie przeprowadzenia promocji pro-
jektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej 
Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-
2013” 

14368/14/VI/R - druku zaproszeń upamiętniających 
obchody 74. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 

14369/14/VI/P - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 12565/13/VI/P Prezydenta 
Miasta Gdyni z dnia 05 listopada 2013 roku 
w sprawie harmonogramu otwartych kon-
kursów dla podmiotów prowadzących dzia-
łalność poŜytku publicznego na zadania 
realizowane w 2014 roku 

14370/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na świadczenie 
opieki nad bezdomnymi albo odebranymi 
właścicielowi zwierzętami gospodarskimi z 
terenu Gminy Miasta Gdyni 

14371/14/VI/O - przekazania środków finansowych 
dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni 
na dofinansowanie wyjazdu i pobytu Finali-
stów Samorządowego Konkursu Nastolat-
ków „OŚMIU WSPANIAŁYCH” na Ogólno-
polski Finał konkursu w Kamieniu Pomor-
skim 

14372/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r. 

14373/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt: „Rozwijanie i ugruntowanie wiedzy 
i umiejętności udzielania pierwszej pomo-
cy” dla straŜników miejskich 

14374/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

14375/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na: usługę koszenia traw o wartości do 14 
000 EUR, nasadzenia krzewów wzdłuŜ Al. 
Marszałka Piłsudskiego o wartości do 14 
000 EUR, wysiew i pielęgnację słoneczni-
ków o wartości do 14 000 EUR 

14376/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 39 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

14377/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 59 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

14378/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 51 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

14379/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Łyskow-
skiego 9, przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczone-
go 

14380/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 

przy ul. Sienkiewicza 33 przeznaczonej do 
sprzedaŜy w formie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli i uŜytkowni-
ków wieczystych nieruchomości przyle-
głych 

14381/14/VI/M - określenia warunków zbycia oraz 
wykazu i warunków sprzedaŜy w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy ulicy Spacerowej 

14382/14/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 

14383/14/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 

14384/14/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 

14385/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Boisko 18 

14386/14/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 

14387/14/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 

14388/14/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 

14389/14/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 

14390/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Szczecińskiej 11 

14391/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Szczecińskiej 13-
17 kl.13 

14392/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14393/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 
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14394/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14395/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7. 

14396/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7. 

14397/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14398/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14399/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14400/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14401/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14402/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14403/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14404/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14405/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Czesława Miłosza 
3-7 

14406/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, Robotniczą Spółdzielnią 
Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w za-
kresie opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej przy 
ulicy Czesława Miłosza 3-7 

14407/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Benisławskiego 17-
21 

14408/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22 

14409/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 97 

14410/14/VI/M - wyraŜenia zgody na przesunięcie 
terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Ejsmonda 26 

14411/14/VI/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy ul. Chylońskiej 

14412/14/VI/M - zamówienia publicznego na pro-
mocję Miasta Gdyni w Regionalnym Punk-
cie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. 
Lecha Wałęsy prowadzonym przez Gdań-
ską Organizację Turystyczną 

14413/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na naprawę uszkodzonego 
systemu instalacji alarmowej w Bałtyckim 
Punkcie Informacji Turystycznej przy Alei 
Jana Pawła II 

14414/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na zapewnienie przestrzeni dyskowej dla 
potrzeb serwisów internetowych gdyniain-
fobox.pl oraz m.gdyniainfobox.pl 

14415/14/VI/M - udzielenia zamówienia na współ-
produkcję i emisję audycji promujących ka-
lendarz imprez miejskich na antenach 
TVP1, TVP2 i TVP Sport. 

14416/14/VI/M - przyjęcia treści umów z Partnerami 
Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014” 

14417/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania: Oswajanie dorosłości 2014 

14418/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na tłumaczenie opracowania z j. polskiego 
na j. angielski 

14419/14/VI/M - stanowiska Gminy Miasta Gdyni 
przy podejmowaniu Uchwały z dnia 
18.03.2014r. Wspólnoty Mieszkaniowej 
nieruchomości przy ul. Abrahama 62 w 
sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w 
budynku alkoholu 

14420/14/VI/M - wykonania remontów 5 gminnych 
lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Chy-
lońskiej 69-95, Kcyńskiej 10, Morskiej 74, 
Opata Hackiego 31 i Zamenhofa 10 

14421/14/VI/M - wykonania remontów 4 gminnych 
lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Dick-
mana 18, Dickmana 20 i Dickmana 26 

14422/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Gen. Hallera 27-31 w Gdyni 

14423/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
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niŜej 207 000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji wykonania robót budow-
lanych: „Budowa Zespołu Parkowego w 
Gdyni–Chwarznie” 

14424/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Górnej 4 w Gdyni 

14425/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
oświetlenia ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni 

14426/14/VI/R - upowaŜnienia do podpisania Anek-
su nr 1/2014 w sprawie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu punktu dys-
trybucji wsparcia Ŝywnościowego 

14427/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi szerokopasmowego do-
stępu do internetu oraz przechowywanie 
danych 

14428/14/VI/S - uniewaŜnienia wyboru oferenta i 
postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego do 
207.000 EUR na usługę mycia okien w lo-
kalach uŜytkowanych przez Urząd Miasta 
Gdyni w 2014r. 

14429/14/VI/M - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne na wykonanie usług geo-
dezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu 
Miasta Gdyni 

14430/14/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 

14431/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29 

14432/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Owsianej 7,9,15 

14433/14/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 

14434/14/VI/M - udzielenia zamówienia na druk 
materiałów promujących miasto w związku 
z udziałem Gdyni w konkursie European 
Cycling Challenge 

14435/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie materiałów promujących 
miasto 

14436/14/VI/M - powołania Przewodniczącej Jury 
Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014” 

14437/14/VI/P - wykonania pięciu statuetek „Galion 
Gdyński 

14438/14/VI/P - realizacji projektu „Kino Letnie w 
Orłowie” 

14439/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na wykonanie usługi nadzoru inwestor-
skiego nad uzupełniającymi robotami bu-

dowlanymi w zakresie określonym w Pro-
gramie Funkcjonalno-UŜytkowym w ra-
mach realizowanego zadania p.n.: „Zinte-
growany System Zarządzania Ruchem 
TRISTAR” 

14440/14/VI/U - zawarcia umów dotyczących dotacji 
udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru, znajdujących się na tere-
nie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 

14441/14/VI/U - zamówienia opracowania konser-
watorskich kart ewidencyjnych dla budynku 
Ogniska "Polska YMCA" przy ul. Derdow-
skiego 8-12 oraz zespołu kościoła i klasz-
toru Franciszkanów przy ul. Ujejskiego 40 
w Gdyni 

14442/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na realizację produktu turystycznego 
„Szlak Kulinarny Centrum Gdyni” 

14443/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Akacjowej 7 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

14444/14/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. Leszczynki 
155 

14445/14/VI/M - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego – przeprowadzenie 
postępowania spadkowego po byłym wła-
ścicielu nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Paderewskiego 3-5 

14446/14/VI/P - promocja miasta podczas projektu 
szkoleniowego Local Training Course 

14447/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na przedłuŜenie wsparcia licencji elektro-
nicznej Lansweeper Premium 

14448/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów VI Woje-
wódzkiego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z 
nami” dla uczniów szkół i placówek szkol-
nictwa specjalnego, którego organizatorem 
jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w 
Gdyni 

14449/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla uczestników IX Otwar-
tego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, 
którego współorganizatorem jest Zespół 
Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni 

14450/14/VI/O - zmieniające zarządzenie w sprawie 
wysokości opłat za korzystanie z Krytych 
Pływalni przy Gimnazjum nr 3, Zespole 
Szkół nr 7, Zespole Szkół nr 10 oraz Szko-
le Podstawowej nr 39 w Gdyni 

14451/14/VI/O - ogłoszenia o konkursie 
14452/14/VI/P - przekazania środków finansowych 

na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z 
przeznaczeniem na dofinansowanie KM 
PSP w Gdyni w 2014r. 

14453/14/VI/S - wyraŜenia zgody na uruchomienie 
środków na wypłatę ekwiwalentu za odzieŜ 
roboczą, pranie oraz czyszczenie umundu-
rowania 
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14454/14/VI/K - zmieniające budŜet Miasta Gdyni 
na rok 2014 

14455/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

14456/14/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 

14457/14/VI/P - współorganizacji wystawy 
14458/14/VI/M - określenia warunków nabycia na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Architektów 

14459/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na pokrycie kosztów związa-
nych z organizacją posiedzeń Jury Kon-
kursu „Gdyński Biznesplan 2014” 

14460/14/VI/M - zmiany zarządzenia dotyczącego 
wyraŜenia zgody na realizację projektu 
wsparcia osób nieaktywnych zawodowo 
"Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal 
Targowych 

14461/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na przygotowanie publikacji pt. „Out of the 
Box”. 

14462/14/VI/R - zawarcia (…) umowy najmu nieru-
chomości połoŜonej w Szymankowie przy 
ul. Lipowej 4 

14463/14/VI/P - przyznania dotacji na realizację 
zadania: warsztaty historyczne dla mło-
dzieŜy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w 
Gdyni podmiotowi prowadzącemu działal-
ność poŜytku publicznego, wyłonionemu w 
drodze otwartego konkursu ofert 

14464/14/VI/M - wspólnego przeprowadzenia po-
stępowania i udzielenia zamówienia na za-
kup energii elektrycznej w ramach Metro-
politalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów „NORDA”. 

14465/14/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 przed sądami. trybunałami lub 
innymi organami orzekającymi w związku z 
decyzją Komisji Europejskiej w sprawie 
utworzenia portu lotniczego Gdynia-
Kosakowo 

14466/14/VI/P - organizacji warsztatów świątecz-
nych dla dzieci w ramach projektu Gdynia 
Rodzinna 

14467/14/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem 9-osobowej grupy z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 
Gdyni na Światowe Finały Konkursu „Ody-
seja Umysłu” w Iowa State University w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki 

14468/14/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem 11-osobowej grupy 
uczniów z opiekunami z Gimnazjum nr 4 w 
Gdyni na Światowe Finały Konkursu „Ody-
seja Umysłu” w Iowa State University w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki 

14469/14/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem 6-osobowej grupy 
uczniów wraz z opiekunami z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na 
Eurofestiwal organizowany w Słowacji 

 
2014-04-15: 

 
14470/14/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2014 
14471/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

14472/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych 
14473/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych 
14474/14/VI/M - świadczenia usługi wsparcia w 

realizacji zamówień publicznych na ”Do-
stosowanie systemu teleinformatycznego 
do prowadzenia ewidencji gruntów i bu-
dynków (EGIB) Miasta Gdyni do wymagań 
rozporządzenia Ministra Administracji i Cy-
fryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Etap I) oraz na kon-
trolę informatyczną i implementację bazy 
danych po modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków obrębu Chwarzno-Wiczlino”. 

14475/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego lokalu mieszkalnego przy ul. Hallera 
14 w Gdyni 

14476/14/VI/M - zabezpieczenia gminnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Dembińskiego 1A w 
Gdyni 

14477/14/VI/M - zabezpieczenia gminnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Leszczynki 175 w 
Gdyni 

14478/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Folwarcznej 9 -11 w Gdyni 

14479/14/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Wiśniewskiego 9 w Gdyni 

14480/14/VI/M - wymiany urządzeń grzewczych i 
instalacji w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Chwarznieńskiej 91 A w Gdyni 

14481/14/VI/M - wykonania remontu dachu gminne-
go budynku mieszkalnego przy ul. Płk. 
Dąbka 291 w Gdyni 

14482/14/VI/M - wykonania prac porządkowych i 
dezynfekcji piwnic w budynku mieszkalnym 
przy ul. Marynarskiej 26 w Gdyni 

14483/14/VI/M - usunięcie awarii w gminnej prze-
pompowni ścieków sanitarnych obsługują-
cej budynki przy ul. Dickmana 18-30 i 38 w 
Gdyni 

14484/14/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Śląskiej 51A w Gdy-
ni 

14485/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki bu-
dynku mieszkalnego i zabudowań gospo-
darczych przy ul. Chylońskiej 171C w 
Gdyni 

14486/14/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę komórek 
gospodarczych połoŜonych przy ul. Chrza-
nowskiego 21 w Gdyni 

14487/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki komó-
rek gospodarczych przy ul. Chrzanowskie-
go 21 w Gdyni 

14488/14/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego i zabudowań gospodarczych 
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połoŜonych przy ul. Chylońskiej 171 C w 
Gdyni 

14489/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14490/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14491/14/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofi-
nansowanie zadania „Ryby dla Zatoki” dla 
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej i 
upowaŜnienia do podpisania umowy o do-
finansowanie 

14492/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Pustki Ci-
sowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w 
Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz 
Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo 

14493/14/VI/O - dofinansowania kosztów organiza-
cji rejsu Ŝaglowcem „Gen. Zaruski”. 

14494/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkur-
sie Matematycznym dla klas II Szkoły Pod-
stawowej organizowanym przez Zespół 
Szkół nr 7 w Gdyni. 

14495/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród na 
konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go organizowanego przez Zespół Szkół nr 
13 w Gdyni 

14496/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Miejskiego Konkursu Poezji i 
Prozy Kaszubskiej „Rodno Mòwa”, których 
organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 
6 w Gdyni 

14497/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Cha-
pmangymnasiet w Karlskronie, w ramach 
współpracy międzynarodowej z Zespołem 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 

14498/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu uczen-
nicy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 w Gdyni na XIV Mistrzostwa Polski w 
Armwrestlingu w Skierniewicach 

14499/14/VI/O - zakupu rolet dla Przedszkola nr 8 w 
Gdyni w ramach projektu „Pluszowy Misia-
czek- wsparcie najmłodszych gdyńskich 
przedszkolaków na starcie” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

14500/14/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
kwoty 60.000 zł na sporządzenie opinii 
biegłego sądowego w sprawie toczącej się 
przed Sądem Okręgowym w Gdańsku o 
sygn. IC 1621/05 dot. nieruchomości przy 
ul. Chwarznieńskiej 136, na której posa-
dowiony jest budynek Spółdzielni Mieszka-
niowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko, 
będący siedzibą Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Sp. 
z o.o. oraz uchylenia zarządzenia w spra-
wie wydatkowania środków w roku 2013 

14501/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EU-
RO, na organizację spotkania z przedsta-
wicielami Telewizji Polskiej, w celu uzgod-
nienia oprawy promocyjnej wydarzeń z ka-
lendarza imprez miejskich 

14502/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Janowskiej, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli nieruchomo-
ści przyległych 

14503/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Benisławskiego 17-
21 

14504/14/VI/P - przyznania dotacji w otwartym kon-
kursie ofert na wspieranie realizacji zadań 
publicznych z dziedziny kultury w roku 
2014 

14505/14/VI/P - organizacji, z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Wielki Kack, festynu z 
okazji Święta Konstytucji 3 maja 

14506/14/VI/P - organizacji, z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Kamienna Góra, cyklu 
spacerów po Kamiennej Górze 

14507/14/VI/P - organizacji wizyty delegacji z Kri-
stiansand w Gdyni 

14508/14/VI/P - organizacji wizyty delegacji z Karl-
skrony 

14509/14/VI/M - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne oraz udzielenia za-
mówienia na opracowanie koncepcji i sce-
nariuszy działań promujących miejskie 
produkty turystyczne: część 1 - szlak Le-
gendy Morskiej Gdyni oraz część 2 - 
Gdyński Szlak Modernizmu wraz z realiza-
cją przedstawionych działań w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej wartości 
207.000 EUR 

14510/14/VI/M - udzielenia upowaŜnienia do podpi-
sania umów na opracowanie koncepcji i 
scenariuszy działań promujących miejskie 
produkty turystyczne: część 1 - szlak Le-
gendy Morskiej Gdyni oraz część 2 - 
Gdyński Szlak Modernizmu wraz z realiza-
cją przedstawionych działań 

14511/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14512/14/VI/M - stanowiska Gminy Miasta Gdyni 
przy podejmowaniu uchwały nr 4/2014 
Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości 
przy ul. Portowej 7 w Gdyni 

14513/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
13959/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni w 
sprawie wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej 207.000 EUR na dostawę 
sprzętu komputerowego, multimedialnego, 
audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów 
wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT 
oraz systemu kasowo-biletowego, stano-
wiącego wyposaŜenie Muzeum Emigracji 
przy ul. Polskiej 1 w Gdyni 
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14514/14/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” 

14515/14/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczące-
go udzielenia przez ALLCON OSIEDLA 
gwarancji jakości w zakresie robót odtwo-
rzeniowych nowych nawierzchni wykona-
nych w pasie drogowym ul. Bosmańskiej w 
Gdyni 

14516/14/VI/P - złoŜenia przez Gminę Miasta Gdyni 
wniosku wstępnego projektu „Pierwsza 
Akademia MłodzieŜowych Rad” w progra-
mie Obywatele do Fundacji im. Stefana 
Batorego w ramach projektu tematycznego 
w programie dla organizacji pozarządo-
wych Obywatele dla Demokracji, priorytet 
Dzieci i MłodzieŜ, finansowanego z Fundu-
szy Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go, w partnerstwie z Pracownią Zrówno-
waŜonego Rozwoju 

14517/14/VI/U - wyraŜenia zgody na uiszczenie 
naleŜności za przeprowadzenie kontroli i 
wydanie opinii dot. przekazania do uŜytko-
wania sali gimnastycznej, łącznika i boisk 
sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Gdyni przy ul. Cechowej 22 

14518/14/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
13737/14/VI/S w sprawie wyraŜenia zgody 
na podpisanie umów na świadczenie usługi 
dystrybucyjnej energii elektrycznej dla 
Urzędu Miasta Gdyni, lokali podległych 
oraz StraŜy Miejskiej na rok 2014 

14519/14/VI/S - wyraŜenia zgody na wymianę okien 
w budynku UMG przy Al. Marszałka Pił-
sudskiego 52/54 o wartości do 14.000 EUR 

14520/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

14521/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na nasadzenia na 
wybranych kwietnikach sezonowych na te-
renie Miasta Gdyni 

14522/14/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia z Zespołem Szkół Ekolo-
gicznych w Gdyni w sprawie projektu 
uprawiania ogródka przy ul. Dworcowej 

14523/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie prac porządkowych przy ul. 
Warszawskiej i Wolności o wartości do 
14.000 EUR 

14524/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na nasadzenia 28 sztuk drzew na terenie 
Gdyni o wartości do 14.000 EUR 

14525/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę nasion o wartości do 14.000 
EUR 

14526/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Surmana/Kapitańskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

14527/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Leszczynki przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia na czas oznaczony 
3 lata 

14528/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Le-
śne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i 
Poznańskiej 

14529/14/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność poŜytku pu-
blicznego na wsparcie realizacji zadania: 
Punkt Pomocy Psychologicznej dla 
mam/rodziców, niemowląt i małych dzieci 
„Początek w rodzinie”. 

14530/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5 186 000 EUR na wykonanie zada-
nia: „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdy-
ni wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Ko-
pernika”. 

14531/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR 
na publikacje reklamy 

14532/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 207.000 EUR na wykonanie 
podziału geodezyjnego nieruchomości dla 
inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Kartuskiej w 
Gdyni na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. 
Jaskółczej wraz z budową ścieŜki rowero-
wej oraz budową i przebudową infrastruk-
tury technicznej drogi”. 

14533/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego, 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
nieoznaczony 

14534/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Batalionów 
Chłopskich, przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia na czas nieoznaczony 

14535/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wa-
chowiaka, przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia na czas nieoznaczony 

14536/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na wspieranie 
realizacji zadania „sportowe szkolenie 
dzieci i młodzieŜy z terenu Gdyni oraz or-
ganizacja w Gdyni imprez sportowych w 
2014 roku”. 

14537/14/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłaty kosztów eksploatacyjnych, zarzą-
dzania – Zespół Miejskich Hal Targowych 
ul. Wójta Radtkego 36/38/40 

14538/14/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłatę roczną za 2014 rok z tytułu uŜytko-
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wania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Gminy Kosakowo-cmentarz w 
Kosakowie 

14539/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej 207.000 EUR na dostawę 
mebli, stanowiących wyposaŜenie Muzeum 
Emigracji w Gdyni ul. Polska 1 

14540/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5.186.000 euro na robotę budowlaną: 
„Rozbiórka części budynku przychodni 
oraz garaŜu i budowa ścian zamykających 
pozostałe w uŜytkowaniu budynki przy ul. 
Armii Krajowej 44 w Gdyni”. 

14541/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usług doradczych w zakre-
sie zagadnień prawnych dotyczących wy-
korzystania infrastruktury lotniska połoŜo-
nego na terenie Gdyni i Kosakowa 

14542/14/VI/R - porozumienia dotyczącego publicz-
nego udostępnienia nieruchomości przy 
ulicy Folwarcznej 2 

14543/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie 
przekazania do realizacji wybranych przez 
radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć in-
westycyjno – remontowych na rok 2014 

14544/14/VI/R - wprowadzenia Regulaminu Organi-
zacyjnego Centrum Administracyjnego 
Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w 
Gdyni 

 
2014-04-16: 

 
14545/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 

na świadczenie usług doradczych w zakre-
sie rynkowych i ekonomicznych aspektów 
funkcjonowania miejskiej infrastruktury 
transportowej 

14546/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na sporządzenie opinii dotyczącej aspek-
tów ekonomicznych funkcjonowania miej-
skiej infrastruktury transportowej 

14547/14/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr 
KB/78/UI/16-W/2012 z dnia 01.02.2012 r. 
w ramach przedsięwzięcia: „Zintegrowany 
System Zarządzania Ruchem TRISTAR”. 

14548/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/105/UI/23-W/2012 z dnia 20.02.2012r. 
w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowany 
System Zarządzania Ruchem TRISTAR”. 

14549/14/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację imprezy artystycznej 
pn. Lato zaczyna się w Gdyni- Cudawianki 
2014 

14550/14/VI/P - organizacji działań związanych ze 
spełnieniem świadczenia sponsorskiego 

 
2014-04-22: 

 
14551/14/VI/P - przygotowania opracowania treści 

merytorycznej broszury dla rodziców 

14552/14/VI/P - organizacji gali 15. edycji konkursu 
„Gdynia bez barier” 

14553/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania: psychologiczna ocena potrzeb 
rodziny sprawującej opiekę nad zaleŜną 
osobą niepełnosprawną w miejscu za-
mieszkania 

14554/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy Al. Zwycięstwa 207 A w Gdyni 

14555/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Bp. Dominika 31-39 w Gdyni 

14556/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Folwarcznej 9 -11 w Gdyni 

14557/14/VI/M - wykonania odgrzybienia gminnego 
lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 
Chwarznieńskiej 6 w Gdyni 

14558/14/VI/M - przestawienia pieców grzewczych 
w 2 gminnych lokalach mieszkalnych w 
budynkach zarządzanych przez Admini-
strację Budynków Komunalnych nr 3 w 
Gdyni 

14559/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
13907/2014/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie skiero-
wania sprawę na drogę postępowania są-
dowego i egzekucyjnego 

14560/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14561/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części nadmor-
skiej dzielnicy Orłowo w Gdyni 

14562/14/VI/R - upowaŜnienia do podpisania umo-
wy pomiędzy firmą ASM – Centrum Badań 
i Analiz Rynku Sp. z o. o. z siedzibą w Kut-
nie a Gminą Miasta Gdyni dotyczącej prze-
twarzania danych osobowych beneficjen-
tów pilotaŜowego programu „Aktywny sa-
morząd” w roku 2012 

14563/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie 
przekazania do realizacji wybranych przez 
radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć in-
westycyjno – remontowych na rok 2014 

14564/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu 
nagród dla laureatów Międzyszkolnego 
Konkursu Matematycznego dla klas VI or-
ganizowanego przez Zespół Szkół nr 7 w 
Gdyni 

14565/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów VI Międzyszkolnego Festiwalu 
Gwiazd Muzyki pop 2014 „You Can Sing!”, 
którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 
11 w Gdyni 

14566/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30.000 EUR na organizację pobytu w 
Gdyni dla Pana Piotra Pawłowskiego, Ho-
norowego Obywatela Gdyni, prezesa Sto-
warzyszenia Przyjaciół Integracji 

14567/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 
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14568/14/VI/S - ustanowienia koordynatora gmin-
nego w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego 

14569/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na publikację reklamy w przewodniku tury-
stycznym 

14570/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie i montaŜ tablicy 
informacyjnej 

14571/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na renowację tablic na szlakach pieszych 
na terenie Gdyni 

14572/14/VI/M - akceptacji treści aneksu zmieniają-
cego umowę nr SK/2189/MG/697-W/2013 
z dnia 2 grudnia 2013 roku na realizację 
projektu „Trasa historyczna Wielki Kack” 

14573/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na druk plakatów promują-
cych projekt "Gdyński Kupiec 2014" 

14574/14/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta na 
opłaty roczne za 2014 rok z tytułu uŜytko-
wania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa i własność 
Agencji Nieruchomości Rolnych 

14575/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskego 80 

14576/14/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 

14577/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej 1 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

14578/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 57 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

14579/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 61 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

14580/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 63 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

14581/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 19 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

14582/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 31 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 3 lata 

14583/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14584/14/VI/P - realizacji reportaŜu „Gdynia bez 
barier” 

14585/14/VI/P - odnowienia domen Rad Dzielnic 
14586/14/VI/M - wykonania prac porządkowych na 

terenie gminnym przy ul. Starowiejskiej 42-
48 w Gdyni 

14587/14/VI/M - opróŜnienia i przeprowadzenia 
dezynsekcji gminnego lokalu mieszkalnego 
przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni 

14588/14/VI/M - wykonania dezynsekcji gminnego 
budynku komunalnego przy ul. Zamenhofa 
13 w Gdyni 

14589/14/VI/M - wyraŜenia stanowiska Prezydenta 
Miasta Gdyni dotyczącego wymiany insta-
lacji gazowej w gminnym lokalu mieszkal-
nym przy ul. Morskiej 135 w Gdyni 

14590/14/VI/M - wykonania projektu budowlanego 
wraz z opinią kominiarską na wymianę in-
stalacji gazowej w gminnym lokalu miesz-
kalnym przy ul. Morskiej 135 w Gdyni 

14591/14/VI/U - powołania zespołu do spraw ochro-
ny i promocji gdyńskiego modernizmu 

14592/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14593/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zagospodarowanie zieleni na terenie 
Ciapkowa 

14594/14/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy 
na usługę mycia okien w budynku Urzędu, 
lokalach poza budynkiem i lokalach Rad 
Dzielnic w 2014 r. o wartości do 30 000 
EUR 

14595/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację im-
prezy artystycznej pn. Lato zaczyna się w 
Gdyni- Cudawianki 2014 

14596/14/VI/P - promocji wydarzeń organizowanych 
przez miasto zgodnie z kalendarzem 

14597/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w 
Gdyni uczniów i opiekunów z Gemeinscha-
ftsschule Friedrichsort (IGF) w Kilonii w 
ramach wymiany międzynarodowej 

14598/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie dodatkowych robót w ramach za-
dania pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na 
odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu 
pod torami PKP wraz z budową suchego 
zbiornika retencyjnego „Karwiny” oraz Bu-
dowa urządzeń podczyszczających na ka-
nale deszczowym o średnicy 1600mm w 
ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do 
potoku Źródło Marii, realizowanych w ra-
mach projektu pn.: Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej – budowa i modernizacja sys-
temu odprowadzania wód opadowych w 
Gdyni 

14599/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy dotyczącej zadania „Rozbudowa 
ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek III 
leśny” 

14600/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/793/UI/163-W/2013 z dnia 
02.09.2013r. o wykonanie roboty budowla-
nej: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w 
Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ście-
Ŝek rowerowych i parkingów” 
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14601/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 z dnia 
28.09.2011r. o wykonanie roboty budowla-
nej „Budowa i przebudowa kanałów desz-
czowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i 
ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową 
urządzeń podczyszczających (zadanie re-
alizowane w ramach projektu Ochrona wód 
Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja 
systemu odprowadzania wód opadowych 
w Gdyni) oraz budowa przepompowni 
ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i 
tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w 
Gdyni” 

14602/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/497/UI/174/W/2011 z dnia 
28.09.2011r. o pełnienie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją i w okresie gwarancji 
wykonania roboty budowlanej: „Budowa i 
przebudowa kanałów deszczowych w Alei 
Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w 
Gdyni wraz z budową urządzeń podczysz-
czających (zadanie realizowane w ramach 
projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – 
budowa i modernizacja systemu odprowa-
dzania wód opadowych w Gdyni) oraz bu-
dowa przepompowni ścieków wraz z kolek-
torem grawitacyjnym i tłocznym przy Bul-
warze Nadmorskim w Gdyni” 

14603/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/95/PD/17-W/2014 

14604/14/VI/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia ze Stocznią Remontową 
"NAUTA" S.A. w sprawie rozwiązania 
umowy najmu dot. lokalu przy ul. Wa-
szyngtona 1 

14605/14/VI/P - współorganizacji XIII Przeglądu 
Twórczości Teatralnej Dzieci i MłodzieŜy z 
Placówek Specjalnych "My zaczarowani 
Teatrem" 

14606/14/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Kosakowo 

14607/14/VI/P - powołania składu Komisji Oceniają-
cej oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicznego 

14608/14/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie 
druku materiałów informacyjnych 

14609/14/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie 
druku materiałów informacyjnych 

14610/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5.186.000 EUR na wykonanie zada-
nia: "Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, 
Władysława IV, Głogowej, Powstania Wiel-
kopolskiego i Powstania Styczniowego w 
Gdyni" 

 
2014-04-23: 

 
14611/14/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2014 
14612/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

14613/14/VI/P - organizacji obchodów 10.rocznicy 
akcesji Polski do Unii Europejskiej 

 
2014-04-28: 

 
14614/14/VI/P - organizacji imprezy samochodowej 

pod nazwą 2. Gdyński Rajd Matek 
14615/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 

gazowej w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Dąbrowskiego 19 w Gdyni 

14616/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Dąbrowskiego 11÷13 w Gdyni 

14617/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym budynku mieszkalnym 
przy ul. Dąbrowskiego 59÷61 w Gdyni 

14618/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14619/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14620/14/VI/R - zawarcia aneksu nr 1 do Umowy 
Partnerskiej z dnia 30 października 2013 
roku w sprawie przedsięwzięcia pn.: 
„Zwiększenie konkurencyjności transportu 
publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie 
infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z 
zakupem nowoczesnego taboru” 

14621/14/VI/R - ustalenia wysokości czynszu najmu 
gruntu leśnego stanowiącego działkę nr 
196/1 km 5 L 

14622/14/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej z Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w 
sprawie określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i dzia-
łalności warsztatu terapii zajęciowej 

14623/14/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej z Polskim Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie 
finansowania kosztów działalności warsz-
tatu terapii zajęciowej 

14624/14/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy zawartej ze Stowarzysze-
niem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z sie-
dzibą w Gdyni w sprawie określenia wa-
runków i wysokości dofinansowania kosz-
tów utworzenia i działalności warsztatu te-
rapii zajęciowej 

14625/14/VI/R - upowaŜnienia do podpisania anek-
su do umowy w sprawie określenia warun-
ków i wysokości dofinansowania kosztów 
utworzenia i działalności warsztatu terapii 
zajęciowej 

14626/14/VI/R - zawarcia porozumienia z Minister-
stwem Pracy i Polityki Społecznej w spra-
wie Projektu realizowanego w ramach 
Funduszu Małych Grantów dla Programu 
PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w ro-
dzinie i przemocy ze względu na płeć” 
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14627/14/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 
Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu 
oraz trybu pracy komisji konkursowej 

14628/14/VI/O - powołania komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Przedszkola nr 7, Przedszkola nr 
8 „Pluszowy Misiaczek”, Przedszkola nr 
25; Przedszkola nr 36 oraz Przedszkola nr 
48 „Morska Przygoda” w Gdyni 

14629/14/VI/O - powołania komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37, Gim-
nazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum 
nr 4, Gimnazjum nr 11, Zespołu Szkół nr 5 
oraz Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni 

14630/14/VI/O - powołania komisji konkursowej 
przeprowadzającej konkurs na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 
17, IX Liceum Ogólnokształcącego, zespo-
łu Szkół Usługowych oraz Zespołu Szkół 
Rzemiosła i Handlu w Gdyni 

14631/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
boiska do koszykówki przy Szkole Podsta-
wowej nr 29 w Gdyni 

14632/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
zasad przygotowywania i trybu przedkła-
dania projektów uchwał i zarządzeń 

14633/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, 
na realizację działań promujących miasto 

14634/14/VI/M - akceptacji treści deklaracji współ-
pracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a 
Stena Line Scandinavia AB 

14635/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 25 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
nieoznaczony 

14636/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30.000 EUR na wykonanie oceny tere-
nu pod kątem występowania objętych 
ochroną gatunków zwierząt w ramach in-
westycji pn: „Elektroenergetyczna instala-
cja oświetleniowa (podziemna linia kablo-
wa niskiego napięcia wraz z montaŜem la-
tarń) w ciągu pieszo-jezdnym, w rejonie ul. 
Kuśnierskiej” 

14637/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30.000 EUR na wykonanie oceny tere-
nu inwestycji pod kątem występowania ob-
jętych ochroną gatunków roślin w ramach 
inwestycji pn: „Elektroenergetyczna insta-
lacja oświetleniowa (podziemna linia ka-
blowa niskiego napięcia wraz z montaŜem 
latarń) w ciągu pieszo-jezdnym, w rejonie 
ul. Kuśnierskiej” 

14638/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
nr KB/933/UI/195-W/2013 z dnia 
22.10.2013r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego 
odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaŜy w 
Orłowie” 

14639/14/VI/U - wyraŜenia zgody na uiszczenie 
opłaty rocznej za rok 2014 za wyłączenie 
gruntów z produkcji leśnej w ramach zada-

nia pn.: „Budowa wielostanowiskowych 
parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w 
Gdyni wraz placem składowym i infrastruk-
turą techniczną” 

14640/14/VI/M - usługi na Kontrolę informatyczną i 
implementację bazy danych po moderniza-
cji ewidencji gruntów i budynków obrębu 
Chwarzno-Wiczlino (TERYT 
226201_1.0011) 

14641/14/VI/P - zakupu nagród do konkursu Gdynia 
Kwitnie 

14642/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na przedłuŜenie rejestracji 
domeny gdyniaprzedsiebiorcza.pl na po-
trzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 

14643/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów do archiwizacji dokumentów dla po-
trzeb Archiwum UMG w 2014r. do 30.000 
EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta 

14644/14/VI/O - zmian w umowach na lata 2012-
2015 z organizacjami pozarządowymi pro-
wadzącymi świetlice socjoterapeutyczne 

14645/14/VI/R - zmieniające zarządzenie nr 
6015/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie wpro-
wadzenia regulaminu organizacyjnego dla 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Gdyni 

14646/14/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” 

14647/14/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” 

14648/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej 207.000 EUR na dostawę 
instrumentów muzycznych, stanowiących 
wyposaŜenie Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa. Do-
minika 13A w Gdyni 

14649/14/VI/R - ogłoszenia konkursu „Gdynia po 
godzinach” 

14650/14/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie 
– Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - 
remontowych na rok 2014 

14651/14/VI/M - zatwierdzenia wyników postępo-
wania o zamówienie publiczne na: Wyko-
nanie usług geodezyjnych na potrzeby 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieru-
chomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upo-
waŜnienia do podpisania umowy 

14652/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
powyŜej 5.186.000 EUR na wykonanie za-
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dania: „Budowa kanałów deszczowych w 
ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficer-
skiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka 
odbiornika – Potoku Kolibkowskiego oraz 
budowa i przebudowa kanałów deszczo-
wych w ulicach: śmudzkiej, Kurpiowskiej 
Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urzą-
dzeń podczyszczających przed wylotem do 
rzeki Kaczej” – zadanie realizowane w ra-
mach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdań-
skiej – budowa i modernizacja systemu 
odprowadzania wód opadowych w Gdyni 

14653/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 207 000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania robót budowlanych pn.: 
„Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, 
Władysława IV, Głogowej, Powstania Wiel-
kopolskiego i Powstania Styczniowego w 
Gdyni” 

14654/14/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograni-
czonego przetargu ustnego na najem po-
mieszczeń uŜytkowych, stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Gdyni 

14655/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego osobom 
fizycznym prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Handlowej 

14656/14/VI/O - wysokości dotacji dla uczniów nie-
pełnosprawnych w niepublicznych i pu-
blicznych niesamorządowych: przedszko-
lach, punktach przedszkolnych oraz od-
działach przedszkolnych przy niepublicz-
nych szkołach podstawowych w 2014 r. 

14657/14/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicz-
nych i publicznych niesamorządowych 
szkół ponadgimnazjalnych kształcących w 
kierunkach medycznych w roku 2014 

14658/14/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicz-
nych i publicznych niesamorządowych 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych oraz placówki rehabilita-
cyjno – edukacyjno – wychowawczej w 
2014 roku 

14659/14/VI/M - konkursu ofert na prowadzenie 
usług gastronomicznych w mobilnych 
punktach gastronomicznych - z napojami 
gorącymi i zimnymi (z wyłączeniem napo-
jów alkoholowych) w wyznaczonej prze-
strzeni miejskiej w okresie od 1 czerwca 
2014 roku do 31 maja 2015 roku 

14660/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2014 r. 

14661/14/VI/O - przyznania miesięcznego limitu 
kilometrów z tytułu uŜywania własnego 
samochodu osobowego do celów słuŜbo-
wych 

14662/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługę polegającą na opracowaniu ana-
lizy dotyczącej wysokości stawki rekom-
pensaty kosztów poniesionych w wyniku 
świadczenia usług publicznego transportu 
pasaŜerskiego 

14663/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na ob-
sługę prawną w zakresie wykonywania za-
stępstwa procesowego przed sądami, try-
bunałami lub innymi organami orzekający-
mi w związku z decyzją Komisji Europej-
skiej w sprawie utworzenia poru lotniczego 
Gdynia-Kosakowo 

14664/14/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na organizację Open’er Festival 2014, 
w tym między innymi na organizację strefy 
Kids Zone, niektórych elementów tech-
nicznych oraz pokrycie części honorariów 
artystów 

14665/14/VI/P - zmiany zarządzenia nr 
14505/14/VI/P z 15 kwietnia 2014 r. w 
sprawie organizacji z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu z 
okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

14666/14/VI/P - organizacji gali VIII edycji konkursu 
"Jak Ŝyć w przyjaźni?" w dniu 20 maja 
2014r. 

14667/14/VI/P - kosztów działalności pełnomocni-
ków Prezydenta miasta Gdyni 

 
2014-04-29: 

 
14668/14/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2014 
14669/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

14670/14/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 

14671/14/VI/R - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości ponizej 
207.000 EUR na usługę opracowania pro-
jektów dokumentów strategicznych i ope-
racyjnych dla dwóch obszarów funkcjonal-
nych w północno - wschodniej części wo-
jewództwa pomorskiego oraz przeprwowa-
dzenia warsztatów związanych tematycz-
nie z opracowywanymi dokumentami w 
ramach projektu pn. "NORDA - Północny 
Biegum Wzrostu" 

 
2014-05-05: 

 
14672/14/VI/S - powołania obwodowych komisji 

wyborczych w mieście Gdynia dla prze-
prowadzenia głosowania w wyborach po-
słów do Parlamentu Europejskiego 

 
 

2014-05-06: 
 
14673/14/VI/S - powołania pełnomocników ds. wy-

borów posłów do Parlamentu Europejskie-
go zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

14674/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wynajem lokali dla obwodowych komisji 
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wyborczych w wyborach posłów do Parla-
mentu Europejskiego zarządzonych na 25 
maja 2014 r. 

14675/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na prace związane z rozstawieniem tablic 
informacyjnych oraz umieszczaniem urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych 

14676/14/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie 
realizacji reportaŜu „Gdynia bez barier”. 

14677/14/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora zakładu budŜetowego „Zarząd 
Cmentarzy Komunalnych” w Gdyni oraz 
przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu 
pracy komisji konkursowej 

14678/14/VI/P - organizacji z inicjatywy rady dzielni-
cy Gdynia Witomino - Radiostacja festynu 
rodzinnego w dniu 14 czerwca 2014r. 

14679/14/VI/P - organizacji z inicjatywy rady dzielni-
cy Gdynia Chylonia festynu, parady i spo-
tkań z mieszkańcami o charakterze kultu-
ralnym – Święta Ulicy Chylońskiej 

14680/14/VI/P - organizacji z inicjatywy rady dzielni-
cy Gdynia Dąbrowa festynu rodzinnego w 
dniu 27 czerwca 2014r. 

14681/14/VI/P - realizacji projektu rad dzielnic Red-
łowo, Witomino-Leśniczówka, Wzgórze św. 
Maksymiliana „Gdynia w kalejdoskopie hi-
storii” w ramach konkursu „Kultura w dziel-
nicy”. 

14682/14/VI/P - organizacji Globaltica World Cul-
tures Festival 2014 

14683/14/VI/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Krzysztofa Wójcickiego „Rozmowy z księ-
dzem Hilarym Jastakiem 

14684/14/VI/P - druk przewodnika po trasach przy-
rodniczych Gdyni zawierającego informa-
cje o dostępności tras dla osób z niepełno-
sprawnością 

14685/14/VI/P - zmieniające umowy: nr 
KB/737/PON/7/W/2011 zawartą dnia 29 
grudnia 2011r. i KB/738/PON/8/W/2011 
zawartą dnia 29 grudnia 2011r. pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Polskim Stowarzy-
szeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gdyni 

14686/14/VI/U - przystąpienia przez Gminę Miasto 
Gdynia do konkursu „Czyste powietrze 
Pomorza” (edycja 2014) ogłoszonego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

14687/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
nr KB/1338/UI/246/W/2012 z dnia 
10.12.2012r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla inwestycji 
pn.: ”Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni 
na odcinku od ul. Władysławskiego do po-
sesji nr 25 wraz z infrastrukturą techniczną, 
budową kanalizacji deszczowej i zbiornika 
retencyjnego”. 

14688/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30.000 EUR na usługę wykona-
nia akcesoriów dla psów na potrzeby pro-
gramu edukacyjnego „Pies w wielkim mie-
ście”. 

14689/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30000 EUR na usługę wykonania 
projektów roll-up’u i plakatu na potrzeby 

programu edukacyjnego „Pies w wielkim 
mieście”. 

14690/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30.000 EUR na usługę wykona-
nia i wymiany planszy graficznej roll-up’u 
na potrzeby programu edukacyjnego „Pies 
w wielkim mieście”. 

14691/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30 000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie eventu „Psie fikołki” w 
ramach programu edukacyjnego „Pies w 
wielkim mieście”. 

14692/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30 000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie eventu „Otwarcie CIAP-
KOWA – schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt w Gdyni” w ramach programu eduka-
cyjnego „Pies w wielkim mieście”. 

14693/14/VI/S - ustanowienia operatorów obwodo-
wych komisji wyborczych oraz zlecenia za-
dań związanych z obsługą informatyczną w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego na 
dzień 25.05.2014 

14694/14/VI/R - przekazania do realizacji wybra-
nych przez radę dzielnicy ObłuŜe przed-
sięwzięć inwestycyjno - remontowych na 
rok 2014 

14695/14/VI/R - współorganizacji Debaty Młodych 
14696/14/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS za-

planowanych w budŜecie Miasta Gdyni na 
rok 2014 

14697/14/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem uczniów klasy drugiej 
„obronnej” z Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Gdyni na II Ogólnopolski Przegląd Musz-
try Klas Mundurowych w Brzesku 

14698/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2014r. 

14699/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usługi 
szkoleniowej dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

14700/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie mapy do celów projektowych 
o wartości do 30.000 EUR 

14701/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na pełnienie nadzoru przy wykonywaniu 
prac związanych z administracją i prowa-
dzeniem gospodarki w lasach komunal-
nych Miasta Gdyni 

14702/14/VI/P - przeprowadzenia okresowych ba-
dań lekarskich dla członków Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Gdyni – Wiczlinie 

14703/14/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Redłowo 

14704/14/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy Pogórze 

14705/14/VI/M - przeprowadzenia nieograniczonego 
przetargu ustnego na sprzedaŜ lokalu nie-
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Cypry-
sowej 5 w Gdyni oraz powołania Komisji 
Przetargowej 

14706/14/VI/M - wyraŜenie zgody na podpisanie 
umowy dzierŜawy z firmą „ GoStarMedia ”. 

14707/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Borówkowej 2 
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przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

14708/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Nowowiczliń-
skiej 107 przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia na czas oznaczony - 3 lata 

14709/14/VI/P - projektu i druku plakatów na „Kieler 
Woche” 2014 

14710/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 207 000 EUR na usługę: ”Dostoso-
wania systemu teleinformatycznego do 
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 
(EGIB) Miasta Gdyni do wymagań rozpo-
rządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków.” 

14711/14/VI/P - wykonania materiałów przeznaczo-
nych na 50. Światowy Kongres Planistów 
w Gdyni 

14712/14/VI/P - organizacji zakwaterowania dla 
gości krajowych i zagranicznych w trakcie 
Red Bull Air Race 2014 w Gdyni 

14713/14/VI/P - organizacji wizyty delegacji z Kilonii 
14714/14/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie 

druku materiałów informacyjnych 
14715/14/VI/P - zmieniające zarządzenie nr 

14605/14/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie współ-
organizacji XIII Przeglądu Twórczości Te-
atralnej Dzieci i MłodzieŜy z Placówek 
Specjalnych „My zaczarowani Teatrem”. 

14716/14/VI/M - upowaŜnienia pracownika jednostki 
budŜetowej – „Zarząd Dróg i Zieleni” do za-
łatwiania spraw wynikających z Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-
dzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 
1729). 

14717/14/VI/M - upowaŜnienia pracownika jednostki 
budŜetowej – „Zarząd Dróg i Zieleni” do za-
łatwiania spraw wynikających z Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-
dzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 
1729). 

14718/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14719/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14720/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-

katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14721/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego o przepadek pojazdu 
na własność Gminy 

14722/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14723/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30.000 EUR na obsługę punktu głoso-
wania na projekty zgłoszone w trybie Bu-
dŜetu Obywatelskiego 

14724/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi asysty technicznej i kon-
serwacji systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów 

14725/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 
000 EUR, na wykonanie materiałów infor-
macyjno - promocyjnych na potrzeby 
Gdyńskiego Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości 

14726/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia połoŜonej przy ul Józefa Bema prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

14727/14/VI/O - ogłoszenia o konkursie 
14728/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 

000 EUR, na pokrycie kosztów związanych 
z organizacją wiosennej edycji Gdyńskich 
Targów Pracy w dniu 20 maja 2014 roku 
na terenie Hali "Gdynia Arena". 

14729/14/VI/M - przyjęcia treści umów partnerskich 
dotyczących współorganizacji konferencji 
"Project Management 2014 - skuteczne za-
rządzanie biznesem" oraz konferencji „Play 
with Business III”. 

14730/14/VI/M - dokonania opłaty za czynności 
kontrolne wykonane przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Gdyni, dotyczące przekazania do uŜytko-
wania części podziemnej hali płaskiej w 
Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego w 
Gdyni 

14731/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających 
w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Folwarcznej 9-11 w Gdyni 

14732/14/VI/M - zabezpieczenia gminnego baraku 
mieszkalnego przy ul. Gruszkowej 1B w 
Gdyni 

14733/14/VI/M - wykonania prac porządkowych w 
lokalu socjalnym przy ul. Dickmana 38 w 
Gdyni 

14734/14/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem uczniów wraz z opieku-
nem z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Gdyni do Francji 

14735/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego poniŜej 207000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji wykonania robót budowlanych pn.: 
„Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni 
wraz z infrastrukturą techniczną oraz bu-
dowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z 
przyłączami w ulicach Redłowskiej i Ko-
pernika”. 
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14736/14/VI/M - akceptacji wyników postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 207 000 EUR oraz udzielenia 
zamówienia na organizację Międzynaro-
dowego Forum Gospodarczego Gdynia 
2014 w dniu 10 października 2014 

14737/14/VI/M - udzielenia upowaŜnienia do podpi-
sania umowy na realizację usługi – organi-
zacja Międzynarodowego Forum Gospo-
darczego Gdynia 2014 w dniu 10 paź-
dziernika 2014 

14738/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn: „Rozwój Komuni-
kacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiej-
skiej- budowa ścieŜek rowerowych i par-
kingów”. 

14739/14/VI/U - uiszczenia kosztów postępowania 
sądowego 

14740/14/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-
W/2013 z 12.02.2013 r. na robotę budow-
laną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem nie-
zbędnego wyposaŜenia i Przebudowa od-
cinka ul. Bp. Dominika – dojazd do szkoły 
muzycznej 

14741/14/VI/M - odwołania wspólnego członka rady 
nadzorczej spółki Port Lotniczy Gdańsk sp. 
z o.o. reprezentującego gminy miast Gdań-
ska, Gdyni i Sopotu 

14742/14/VI/M - wyznaczenia wspólnego członka 
rady nadzorczej spółki Port Lotniczy 
Gdańsk sp. z o.o. reprezentującego gminy 
miast Gdańska, Gdyni i Sopotu 

14743/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie usług doradczych w zakre-
sie zagadnień dotyczących wykorzystania 
infrastruktury lotniska połoŜonego na tere-
nie Gdyni i Kosakowa 

14744/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup artykułów spoŜyw-
czych na potrzeby UMG 

14745/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację 
Open’er Festival 2014, w tym między in-
nymi na organizację Strefy Kids Zone, nie-
których elementów technicznych oraz po-
krycie części honorariów artystów 

14746/14/VI/K - zatwierdzenia procedur realizacji 
projektu pn: „Gdyńska Szkoła Filmowa z 
parkingiem podziemnym pod Placem 
Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu 
Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki to-
rowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamien-
ną Górę”. 

14747/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na usługę druku plakatów 
na potrzeby programu edukacyjnego „Pies 
w wielkim mieście”. 

14748/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na usługę wykonania sa-
moprzylepnych naklejek na potrzeby pro-
gramu edukacyjnego „Pies w wielkim mie-
ście”. 

14749/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na zlecenie wykonania 500 

sztuk chust promujących program eduka-
cyjny „Pies w wielkim mieście”. 

14750/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na usługę wykonania pro-
mocyjnych przypinek i magnesów o śred-
nicy 37 mm. 

14751/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na usługę emisji radiowego 
spotu informacyjnego na antenie „Radia 
Złote Przeboje”. 

14752/14/VI/R - sprostowania oczywistej pomyłki w 
zarządzeniu w sprawie porozumienia doty-
czącego publicznego udostępnienia nieru-
chomości przy ulicy Folwarcznej 2 

14753/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie 
przekazania do realizacji wybranych przez 
radę dzielnicy ObłuŜe przedsięwzięć inwe-
stycyjno-remontowych na lata 2011 – 2014 

14754/14/VI/R - zatwierdzenia ostatecznej listy 
projektów zakwalifikowanych do głosowa-
nia w ramach budŜetu obywatelskiego na 
rok 2014 oraz wyznaczenia punktów do 
głosowania 

 
2014-05-13: 

 
14755/14/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora jednostki budŜetowej – Zespołu 
Placówek Specjalistycznych im. Kazimie-
rza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni oraz 
przyjęcia regulaminu komisji konkursowej 

14756/14/VI/S - wygaśnięcia członkowstwa w ob-
wodowych komisjach wyborczych i uzupeł-
nienia składów 

14758/14/VI/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 

14759/14/VI/P - organizacji Festiwalu Traffic Design 
2014 

14760/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup materia-
łów biurowych w 2014r do 30 000 EUR 
oraz zatwierdzenie wyboru oferenta 

14761/14/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miej-
skiemu w Gdyni 

14762/14/VI/P - projektu i druku wystawy fotogra-
ficznej 

14763/14/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Arciszewskich 23 w Gdyni w sprawie za-
ciągnięcia kredytu 

14764/14/VI/M - wykonania remontów 4 gminnych 
lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Młyń-
skiej 17, Nauczycielskiej 4, Opata Hackie-
go 27 i Śląskiej 51A 

14765/14/VI/M - wykonania remontów 6 gminnych 
lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Gór-
nej 15, Kilińskiego 1, Kopernika 12, Płk. 
Dąbka 189, Śmidowicza 33 i Wójta Radt-
kego 47 

14766/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Świętojańska 139 bl.1 w Gdyni 

14767/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Bat. Chłopskich 18-22 kl.18 w 
Gdyni 
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14768/14/VI/M - wykonania wymiany instalacji ga-
zowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy 
ul. Kcyńskiej 10 w Gdyni 

14769/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Woj. Wachowiaka 35-37 w Gdyni 

14770/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Woj. Wachowiaka 43-45 w Gdyni 

14771/14/VI/M - udroŜnienia i przeczyszczenia 
przykanalika kanalizacji sanitarnej przy 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Węglowej 20 w Gdyni 

14772/14/VI/M - wykonania wycinki drzew na tere-
nie gminnym będącym w zarządzie Admi-
nistracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

14773/14/VI/M - wykonania wycinki drzew na tere-
nie gminnym będącym w zarządzie Admi-
nistracji Budynków Komunalnych Nr 3 w 
Gdyni 

14774/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14775/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

14776/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14777/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14778/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14779/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14780/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14781/14/VI/U - zawarcia umowy określającej zasa-
dy patronatu Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa nad 4. międzynarodową konferen-
cją „Modernizm w Europie - modernizm w 
Gdyni” 18-20 września 2014 r. 

14782/14/VI/R - powołania koordynatora oraz utwo-
rzenia zespołu do spraw monitorowania 
działań i prowadzenia sprawozdawczości z 
realizacji Programu Ochrony Powietrza dla 
aglomeracji trójmiejskiej na obszarze Mia-
sta Gdyni 

14783/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
terenu sportowego oraz pomieszczeń w 
budynku MłodzieŜowego Domu Kultury w 
Gdyni 

14784/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni 

14785/14/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem uczniów wraz z opieku-
nami z Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni do 
Hamburga w ramach wymiany międzyna-
rodowej uczniów 

14786/14/VI/S - transportu osób niepełnosprawnych 
w związku z wyborami posłów do Parla-

mentu Europejskiego zarządzonymi na 
dzień 25 maja 2014 r. 

14787/14/VI/S - przeznaczenia środków finanso-
wych na zamieszczenie wkładki wyborczej 
w tygodniku „Ratusz”. 

14788/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta 

14789/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
zmiany zarządzenia nr 1055/03/IV/SO Pre-
zydenta Miasta Gdyni z dnia 11 marca 
2003 r. 

14790/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup komputera przenośnego dla Peł-
nomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

14791/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

14792/14/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 

14793/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spokojnej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

14794/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Cechowej, przeznaczonej do 
sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli nieruchomo-
ści przyległych 

14795/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Adm. J. Unruga prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

14796/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowadzą-
cemu działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego powołania 
zespołu monitorującego dzielnice Gdyni: 
Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo pod 
kątem dostępności dla osób niepełno-
sprawnych 

14797/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowadzą-
cemu działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania: napisanie i druk infor-
matora wraz z opracowaniem wersji elek-
tronicznej dla rodziców dzieci w wieku od 0 
do 6 lat 

14798/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowadzą-
cemu działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego rozwijania 
uzdolnień artystycznych niepełnospraw-
nych dzieci i młodzieŜy uczącej się 

14799/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowadzą-
cemu działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego wsparcia 
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dzieci i młodzieŜy po zabiegach i urazach 
w obrębie czaszki 

14800/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowadzą-
cemu działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania: przygotowanie i wdro-
Ŝenie indywidualnego planu drogi zawo-
dowej w celu włączenia osób niepełno-
sprawnych w rynek pracy 

14801/14/VI/P - powołania składu Komisji Oceniają-
cej oferty zgłoszone przez podmioty pro-
wadzące działalność poŜytku publicznego 

14802/14/VI/P - organizacji transportu uczestników 
Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodów 
„Boccia-Gdynia 2014” 

14803/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana fe-
stynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 31 maja 
2014 r. 

14804/14/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Oksywie „Koncerty z dedykacją” w ramach 
konkursu „Kultura w dzielnicy” 

14805/14/VI/M - wykonania prac naprawczych w 
budynku socjalnym przy ul. śeglarzy 5 w 
Gdyni 

14806/14/VI/M - naprawy chodnika przy schodach 
przy ul. Dąbrowskiego 59-63 w Gdyni 

14807/14/VI/M - przemurowania komina na budynku 
mieszkalnym przy ul. ZboŜowej 30 w Gdyni 

14808/14/VI/M - wymiany tablicy licznikowej w celu 
załoŜenia licznika elektrycznego w gmin-
nym budynku uŜytkowym przy Placu Ka-
szubskim 1A w Gdyni 

14809/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1141/UI/231-W/2013 z dnia 27.12.2013 
r. na opracowanie dokumentacji projekto-
wo – kosztorysowych dla inwestycji pn.: 
„Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, 
Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdy-
ni wraz z budową ścieŜek rowerowych”. 

14810/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14811/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni za rok 2013 

14812/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uza-
leŜnień SPZOZ w Gdyni za rok 2013 

14813/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę materiałów ogrodniczych o 
wartości do 30 000 EUR i dostawę roślin o 
wartości do 30 000 EUR 

14814/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę i montaŜ osłon zabezpieczają-
cych drzewa o wartości do 30 000 EUR 

14815/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę i ułoŜenie kamienia ozdobnego 
przy pomniku Morświna na Skwerze Ko-
ściuszki o wartości do 30 000 EUR 

14816/14/VI/S - ustalenia Nagród Prezydenta Mia-
sta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 
2014” 

14817/14/VI/S - zmiany umowy nr 
KB/219/UG/36/W/2006 zawartej w dniu 
11.04.2006 roku 

14818/14/VI/M - uŜyczenia pomieszczenia uŜytko-
wego połoŜonego w budynku stanowiącym 

własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 
Świętojańskiej 5-7 

14819/14/VI/M - przekazania do korzystania organi-
zacyjnej jednostce budŜetowej Gminy Mia-
sta Gdyni, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej pomieszczenia niemiesz-
kalnego przy ul. Świętojańskiej 139 bl. III, 
stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni 

14820/14/VI/M - uregulowania naleŜności z tytułu 
uŜytkowania na cele nieleśne gruntów le-
śnych wyłączonych z produkcji za rok 2014 

14821/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 
000 EUR, na przeprowadzenie szkoleń i 
spotkań z doradcami dla uczestników Kon-
kursu "Gdyński Kupiec 2014" 

14822/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Kalksztajnów przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 

14823/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

14824/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Janowskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

14825/14/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” 

14826/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 5 186 000 EUR na wykonanie 
roboty budowlanej pn: „Budowa Zespołu 
Parkowego w Gdyni – Chwarznie” 

14827/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 207 000 EUR na usługę nad-
zoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji wykonania robót budow-
lanych: „Budowa Zespołu Parkowego w 
Gdyni – Chwarznie” 

14828/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oświetlenia zespołu 
parkowego w Chwarznie 

14829/14/VI/U - uchylające zarządzenie w sprawie 
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” 

14830/14/VI/U - uchylające zarządzenie w sprawie 
akceptacji porozumienia dotyczącego re-
alizacji umowy nr KB/484/UI/93/W/2013 z 
dnia 15.05.2013 r. na wykonanie dokumen-
tacji projektowo- kosztorysowej dla zadania 
pn.: „Budowa wodociągu i oświetlenia w 
części ulic Olgierda i śniwnej” 
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14831/14/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” 

14832/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup apara-
tów fotograficznych na potrzeby UMG o 
wartości do 30 000 EUR 

14833/14/VI/M - uniewaŜnienia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej 207.000 EUR na dostawę 
sprzętu komputerowego, multimedialnego, 
audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów 
wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT 
oraz systemu kasowo-biletowego, stano-
wiącego wyposaŜenie Muzeum Emigracji 
przy ul. Polskiej 1 w Gdyni 

14834/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego lokalu mieszkalnego przy ul. Święto-
jańskiej 139 w Gdyni 

14835/14/VI/O - refundacji kosztów związanych z 
wyjazdem uczennicy z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni do Gruzji 
na Olimpiadę Młodych Wynalazców 

14836/14/VI/U - akceptacji porozumienia do umowy 
nr KB/484/UI/93/W/2013 z dnia 15.05.2013 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa 
wodociągu i oświetlenia w części ulic Ol-
gierda i śniwnej” 

14837/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup obuwia 
dla pracowników StraŜy Miejskiej do 30 
000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta 

14838/14/VI/M - ogłoszenia i akceptacji treści regu-
laminu Otwartego Konkursu Ofert na wy-
łączną produkcję i sprzedaŜ pamiątek i 
upominków reklamowych z logotypem im-
prezy Operacja śagle Gdyni 

14839/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR 
na druk ulotek promujących Gdynię 

14840/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR 
na emisję reklamy 

14841/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR 
na przygotowanie projektu plakatu promu-
jącego imprezy w Gdynia InfoBox 

14842/14/VI/P - druku dodatkowej wkładki do „Ra-
tusza” 

14843/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę umowy 
nr KB/793/UI/163-W/2013 z 02.09.2013 r. 
o wykonanie robót budowlanych „Rozwój 
Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji 
Trójmiejskiej – budowa ścieŜek rowero-
wych i parkingów” 

14844/14/VI/P - zawarcia umowy licencyjnej 
14845/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 

do 30 000 EUR na wykonanie toreb papie-
rowych z nadrukiem okolicznościowym 

14846/14/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
harmonogramu otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizo-
wane w 2014 r. 

14847/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na powierzenie realizacji zadania pu-

blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na zapewnieniu schronienia 
dla osób bezdomnych wraz z zapewnie-
niem warunków do noclegu osobom wy-
magającym interwencyjnego wsparcia w 
tym zakresie 

14848/14/VI/R - organizacji akcji promującej part-
nerstwo samorządu miasta Gdyni z organi-
zacjami pozarządowymi i inicjatywami 
obywatelskimi 

14849/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na organizację i przepro-
wadzenie akcji edukacyjnej pod nazwą 
„BioróŜnorodność – poznaj by zachować” 

14850/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złoŜonych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Oksywie i 
Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickma-
na, Płk. S. Dąbka i Zielonej 

14851/14/VI/P - wykonania dokumentacji medialnej 
14852/14/VI/P - promocji miasta 
14853/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 

000 EUR na produkcję spotu telewizyjnego 
promującego miasto 

14854/14/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 12565/13/VI/R z 5.11.2013 
r. w sprawie harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowadzą-
cych działalność poŜytku publicznego na 
zadania realizowane w 2014 roku 

14855/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 207 000 EUR na do-
stawę regałów archiwalnych, szaf metalo-
wych i mebli biurowych dla UMG w 2014 r. 

 
2014-05-14: 

 
14856/14/VI/P - ekspozycji plakatów na słupach 

ogłoszeniowych 
14857/14/VI/P - realizacji kampanii informacyjnej 
 

2014-05-15: 
 
14858/14/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwo-

dowych komisjach wyborczych i uzupeł-
nienia składów 

 
2014-05-19: 

 
14859/14/VI/S - odwołania członka obwodowej 

komisji wyborczej 
 

2014-05-20: 
 
14860/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 

KB/71/PD/7-W/2014 
14861/14/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-

W/2013 z dnia 12.02.2013 roku na robotę 
budowlaną: ”Przebudowa i rozbudowa 
szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem 
niezbędnego wyposaŜenia” i „Przebudowa 
odcinka ul. Bp. Dominika-dojazd do Szkoły 
Muzycznej” 

14862/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na wykonanie remontu po-
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sadzki w gminnym lokalu uŜytkowym w 
budynku przy ul. Władysława IV 51 w Gdy-
ni 

14863/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gmin-
nego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickma-
na 20 w Gdyni 

14864/14/VI/M - wykonania prac naprawczych ele-
wacji gminnego budynku mieszkalnego 
przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni 

14865/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej przy ul. Gen. Hallera 11 w Gdyni 

14866/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Waszyngtona 30 w Gdyni 

14867/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej przy ul. Zacisznej 2 w Gdyni 

14868/14/VI/M - wymiana przyłącza kanalizacyjne-
go do gminnego lokalu mieszkalnego przy 
ul. ZboŜowej 30 w Gdyni 

14869/14/VI/M - zakupu i montaŜu wodomierza w 
budynku mieszkalnym przy ul. Marynar-
skiej 26 w Gdyni 

14870/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14871/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14872/14/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 

14873/14/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 

14874/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
terenu sportowego – bieŜni boiska Mło-
dzieŜowego Domu Kultury w Gdyni 

14875/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
torów pływackich na krytej pływalni przy 
Zespole Szkół nr 7 w Gdyni 

14876/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie holu 
na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej 
nr 35 w Gdyni 

14877/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14878/14/VI/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla 
Rady Dzielnicy ObłuŜe 

14879/14/VI/S - zabezpieczenia środków finanso-
wych do umowy najmu lokalu dla Rady 
Dzielnicy Cisowa 

14880/14/VI/M - akceptacji treści aneksu nr 1 do 
umowy uŜyczenia infomatów zawartej w 
dniu 20.06.2012 r. pomiędzy Wojewódz-
twem Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni 

14881/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy Al. Zwycięstwa 
190/Kasztanowej 1 

14882/14/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 

14883/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia połoŜonej przy ulicy Juliusza Słowac-
kiego przeznaczonej do wydzierŜawienia w 
trybie bezprzetargowym na czas nieozna-
czony 

14884/14/VI/M - nabycia, do kwoty 30 000 EUR, 
licencji do fotografii barwnej 

14885/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania Gdyński Magiel Twórczy 

14886/14/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 
5.186.000 EUR na robotę budowlaną: 
„Rozbiórka części budynku przychodni 
oraz garaŜu i budowa ścian zamykających 
pozostałe w uŜytkowaniu budynki przy ul. 
Armii Krajowej 44 w Gdyni” 

14887/14/VI/M - udzielenia zamówienia do 30.000 
EUR na sprawowanie nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją roboty budowlanej: „ 
Rozbiórka części przychodni oraz garaŜu i 
budowa ścian zamykających pozostałe w 
uŜytkowaniu budynki przy ul. Armii Krajo-
wej 44” 

14888/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
14281/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 01.04.2014r w sprawie 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 

14889/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie robót 
uzupełniających w ramach zadania „Prze-
budowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w 
Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wy-
posaŜenia” i „Przebudowa odcinka ul. Bp. 
Dominika – dojazd do Szkoły Muzycznej” 

14890/14/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Kopernika 13 w Gdyni w sprawie zacią-
gnięcia kredytu 

14891/14/VI/M - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniŜej 207 000 EUR na usługę: ”Dosto-
sowania systemu teleinformatycznego do 
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 
(EGIB) Miasta Gdyni do wymagań rozpo-
rządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków” 

14892/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 207 
000 EUR na opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla inwestycji 
pn.: „Rozbudowa odcinka ulicy Warszaw-
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skiej wraz z budową zatoki autobusowej – 
przystanek Warszawska 20 i przebudową 
kolidującej infrastruktury” oraz koncepcji 
wariantowych: zmiany organizacji ruchu w 
dzielnicy Działki Leśne – etap II oraz spo-
sobu zagospodarowania i odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych z części 
dzielnicy Wiczlino 

14893/14/VI/U - uiszczenia opłaty sądowej 
14894/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 

do kwoty 30 000 EUR na usługę wymiany 
mechanizmu roll-up’a na potrzeby progra-
mu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście” 

14895/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30 000 EUR na usługę hostingu 
strony internetowej www.smieciodnowa.pl 

14896/14/VI/O - zakupu rzutnika multimedialnego 
dla Przedszkola nr 35 „Pod śaglami” z 
okazji 35 – lecia działalności 

14897/14/VI/O - zakupu mebli do biblioteki dla 
Szkoły Podstawowej nr 34 z oddziałami in-
tegracyjnymi z okazji 50 – lecia działalno-
ści 

14898/14/VI/O - zakupu rzutnika multimedialnego 
dla Szkoły Podstawowej nr 20 z okazji 60 – 
lecia działalności 

14899/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14900/14/VI/R - wyraŜenia zgody na zawarcie poro-
zumienia międzygminnego w ramach pro-
jektu pn.: „NORDA – Północny Biegun 
Wzrostu” 

14901/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14902/14/VI/S - zmieniający zarządzenie w sprawie 
ustanowienia operatorów obwodowych 
komisji wyborczych oraz zlecenia zadań 
związanych z obsługą informatyczną w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego na 
dzień 25.05.2014r. 

14903/14/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 
na rok 2014 

14904/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędy Miasta Gdyni na 2014 rok 

14905/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego zadań z czakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconyh od-
rębnymi ustawami na 2014 rok 

14906/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługi transportowe członków komisji 
wyborczych związane z przeprowadzeniem 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 
dniach 24 maja - 26 maja 2014 r. 

14907/14/VI/S - zmiany zarządzenia nr 
13438/14/VI/S Prezydenta M. Gdyni z dnia 
14.01.2014 r., w sprawie uruchomienia 
środków finansowych w roku 2014 na 
utrzymanie telefonów stacjonarnych 

14908/14/VI/S - wyraŜenie zgody na zwiększenie 
kwoty umowy na zakup flag na potrzeby 
UMG; zarządzenie nr 13635/14/VI/S 

14909/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

14910/14/VI/M - udzielenia zamówień publicznych 
do 30 000 EUR w ramach organizacji uro-
czystości odsłonięcia tablic statków pasa-
Ŝerskich Celebrity Eclipse oraz MSC Or-
chestra 

14911/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 
000 EUR na przedłuŜenie rejestracji do-
meny: www.forum.gdynia.pl 

14912/14/VI/M - organizacji Gali Finałowej Konkur-
su „Gdyński Biznesplan 2014” oraz przyję-
cia umów o dzieło dotyczących Gali Fina-
łowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014 

14913/14/VI/M - określenia warunków nabycia na 
własność Gminy Miasta Gdyni nierucho-
mości połoŜonej przy ul. Sopockiej 

14914/14/VI/M - akceptacji wyników części niejaw-
nej przetargu na oddanie w dzierŜawę na 
czas oznaczony 15 lat nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonych w Gdyni przy ul. Nagietkowej 
73 

14915/14/VI/M - ustanowienia słuŜebności grunto-
wej przy bulwarze nadmorskim oraz wy-
datkowania środków finansowych z budŜe-
tu miasta 

14916/14/VI/S - zmiany instrukcji kontroli wewnętrz-
nej i obiegu dowodów finansowo-
księgowych ewidencjonowanych i rozlicza-
nych w Wydziale BudŜetu UM Gdyni 

14917/14/VI/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
porozumienia z Zespołem Szkół Ekolo-
gicznych w Gdyni w sprawie projektu za-
gospodarowania terenu zieleni przy ul. Ej-
smonda 

14918/14/VI/P - organizacji festynu rodzinnego z 
okazji „Dnia Dziecka” 

14919/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej 207.000 EUR na dostawę 
sprzętu komputerowego, multimedialnego, 
audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów 
wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT 
oraz systemu kasowo-biletowego, stano-
wiącego wyposaŜenie Muzeum Emigracji 
przy ul. Polskiej 1 w Gdyni 

14920/14/VI/M - nieodpłatnego przekazania stoja-
ków rowerowych na rzecz samorządowych 
placówek oświatowych oraz Pomorskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia 
będącego jednostką budŜetową 

14921/14/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie nieodpłatnego 
przekazania stojaków rowerowych na 
rzecz jednostki budŜetowej „Gdyńskie Cen-
trum Innowacji” oraz samorządowych pla-
cówek oświatowych 

14922/14/VI/M - nieodpłatnego przekazania stoja-
ków rowerowych na rzecz Gdyńskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, będącego jed-
nostką budŜetową 

 
2014-05-22: 

 
14923/14/VI/P - promocji działań w ramach projektu 

Gdynia Rodzinna 
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2014-05-23: 
 
14924/14/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwo-

dowych komisjach wyborczych i uzupeł-
nienia składów 

14925/14/VI/P - określenia wysokości Nagrody 
Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Ga-
lion Gdyński” za rok 2013 

14926/14/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwo-
dowych komisjach wyborczych i uzupeł-
nienia składów 

14927/14/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni Panu Przemysławowi Dya-
kowskiemu za całokształt działalności arty-
stycznej 

14928/14/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni Pani ElŜbiecie Benkowskiej 
za debiut artystyczny 

 
2014-05-24: 

 
14929/14/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwo-

dowych komisjach wyborczych i uzupeł-
nienia składów 

 
2014-05-25: 

 
14930/14/VI/S - odwołania członka obwodowej 

komisji wyborczej 
14931/14/VI/S - wygaśnięcia członkostwa w obwo-

dowych komisjach wyborczych i uzupeł-
nienia składów 

 
2014-05-27: 

 
14932/14/VI/P - powołania Komisji Oceniającej 

celem zaopiniowania ofert złoŜonych w 
otwartym konkursie ofert na wspieranie re-
alizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci 
i młodzieŜy z terenu Gdyni oraz organiza-
cja w Gdyni imprez sportowych w 2014 ro-
ku”. 

14933/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania: „Organizacja czasu wolnego 
dla dzieci niewidomych i niedowidzących – 
LATO Z OCZKIEM czyli plener artystyczny 
i nie tylko” 

14934/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania: „Teraz my pomagamy innym” 

14935/14/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu 
nieograniczonego o wartości nieograniczo-
ny o wartości przekraczającej 207 000 
EUR na dostawę mebli, stanowiących wy-
posaŜenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Domini-
ka 13A w Gdyni 

14936/14/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości 
przy ul. Gen. Józefa Hallera 33-35 w Gdyni 

14937/14/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
14195/14/VI/M z dnia 25 marca 2014 roku 
dotyczącego wykonania odgrzybienia 

gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. 
Zamenhofa 13 w Gdyni 

14938/14/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni w sprawie wykonania ogrodzenia 
na granicy nieruchomości przy ul. Św. 
Wojciecha 9A w Gdyni 

14939/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Sportowej 18 w Gdyni 

14940/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki obiek-
tu garaŜowego przy ul. Wolności 4 w Gdyni 

14941/14/VI/M - usunięcia baraków i innej zabudo-
wy tymczasowej stanowiącej własność 
Skarbu Państwa połoŜonej w rejonie ul. 
Unruga w Gdyni 

14942/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu 
mieszkalnego przy ul. Marynarskiej 26 w 
Gdyni 

14943/14/VI/M - wykonania orzeczenia techniczne-
go dotyczącego przebudowy lokalu miesz-
kalnego przy ul. Wójta Radtkego 43 w 
Gdyni 

14944/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 
28 w Gdyni 

14945/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarz-
nieńskiej 6 w Gdyni 

14946/14/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
obiektach gospodarczych przy ul. Puckiej 
100A w Gdyni 

14947/14/VI/M - regulaminu postępowania przy 
udzielaniu zamówień publicznych, których 
wartość szacunkowa jest wyŜsza niŜ 30 
000 zł ale nie przekracza wyraŜonej w zło-
tych równowartości kwoty 30 000 EUR 

14948/14/VI/U - uregulowania naleŜności z tytułu 
trwałego wyłączenia z produkcji leśnej 
gruntu leśnego przy ul. Rdestowej 

14949/14/VI/R - powołania i trybu działania Komisji 
oceniającej powołanej do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na finasowa-
nie zadania zleconego realizowanego w 
zakresie pomocy społecznej, polegającego 
na zapewnieniu schronienia dla osób bez-
domnych wraz z zapewnieniem warunków 
do noclegu osobom wymagającym inter-
wencyjnego wsparcia w tym zakresie 

14950/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30 000 EUR na zakup nagród dla 
laureatów międzyszkolnych konkursów 
przyrodniczych 

14951/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie 
terenu sportowego – boiska przy Zespole 
Szkół Technicznych w Gdyni 

14952/14/VI/S - zmiany Regulaminu pracy pracow-
ników Urzędu Miasta Gdyni 

14953/14/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego na 
prace związane z rozstawieniem tablic in-
formacyjnych oraz umieszczaniem urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych 

14954/14/VI/M - wyraŜenia zgody na zmianę termi-
nu obowiązywania umowy uŜyczenia MG 
nr 13/08 zawartej ze Stowarzyszeniem 
Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej 



30 
 

14955/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia 
słuŜebności drogowej dla nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Morskiej 15 

14956/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Leszczyki przeznaczonej 
do wydzierŜawienia na czas oznaczony 3 
lata 

14957/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Leszczynki przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia na czas oznaczony 
3 lata 

14958/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Zwierzynieckiej przezna-
czonej do wydzierŜawienia 

14959/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 25 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

14960/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 55 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

14961/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 59 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

14962/14/VI/P - zamówienia materiału fotograficz-
nego na stronę www.gdynia.pl z wydarze-
nia Operacja śagle Gdyni 15 - 18 sierpnia 
2014 

14963/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego z 
zakresu innowacji społecznych w postaci 
działalności wspomagającej rozwój wspól-
not i społeczności lokalnych oraz przeciw-
działania uzaleŜnieniom i patologiom spo-
łecznym polegającego na realizacji działań 
z zakresu profilaktyki uzaleŜnień (w tym 
prowadzenie klubu dla młodzieŜy) i organi-
zowania społeczności lokalnej w rejonie 
ulic Zamenhofa i Opata Hackiego 

14964/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/809//UI/168-W/2013 z dnia 
23.09.2013r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowych dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia wy-
branych ulic i ciągów pieszych na terenie 
Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni 

14965/14/VI/U - wyraŜenia zgody na przeniesienie 
decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji 
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami oraz sieci wodociągo-
wej z przyłączami dla nieruchomości poło-
Ŝonych przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni” 

14966/14/VI/O - wyraŜenia zgody na umorzenie 
nieściągalnej naleŜności za wynajem sali 
lekcyjnej 

14967/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz 
zakupu nagród dla laureatów IX Ogólno-
polskiego Festiwalu Gimnastyczno – Ta-
necznego „Gim Show 2014” o Grand Prix 

Prezydenta Miasta Gdyni, którego organi-
zatorem jest MłodzieŜowy Dom Kultury w 
Gdyni 

14968/14/VI/R - przekazania dotacji dla szpitala 
Morskiego im. PCK Sp.z o.o. w Gdyni w 
związku z realizacją projektu pn.: ”Rozbu-
dowa części zabiegowej Gdyńskiego Cen-
trum Onkologii przy Szpitalu morskim im. 
PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędne-
go sprzętu i wyposaŜenia” 

14969/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na wykonanie wydzieleń 
geodezyjnych działek przeznaczonych pod 
budowę nawierzchni drogowej przy koście-
le P.W. Św. Wawrzyńca, ul. Źródło Marii w 
Gdyni 

14970/14/VI/U - wyraŜenie zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/888/UI/187-W/2013 z dnia 
09.10.2013 o wykonanie roboty budowla-
nej: ”Zagospodarowanie fragmentu terenu 
przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mo-
la i mostka nad rzeką Kaczą”. 

14971/14/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie 
wszczęcia postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej 5 186 
000 EUR na wykonanie zadania:” Przebu-
dowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z in-
frastrukturą techniczną oraz budowa kana-
lizacji deszczowej i sanitarnej z przyłącza-
mi w ulicach Redłowskiej i Kopernika 

14972/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5 186 000 EUR na wykonanie zada-
nia : „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlo-
nych”. 

14973/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5 186 000 EUR na wykonanie robót 
budowlanych pn.:Budowa utwardzenia 
miejsc postojowych w rejonie ul. Nagietko-
wej; Zagospodarowanie placu przy ul. Mic-
kiewicza i ul. Kochanowskiego 

14974/14/VI/U - akceptacji zmian treści umowy 
dotyczącej wykonania robót budowlanych 
pn. „Zintegrowany System Zarządzania 
Ruchem TRISTAR”. 

14975/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup apara-
tów fotograficznych na potrzeby StraŜy 
Miejskiej o wartości do 30 000 EUR 

14976/14/VI/U - zamówienia tłumaczenia symulta-
nicznego obrad czwartej międzynarodowej 
konferencji „Modernizm w europie- moder-
nizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej wa-
loryzacja” oraz tłumaczenia tekstów artyku-
łów z ksiąŜki „ Architektura XX w. do lat 60. 
i jej ochrona w Gdyni w Europie”. 

14977/14/VI/U - zamówienia wykonania druku mate-
riałów informacyjnych na czwartą między-
narodową konferencję” Modernizm w Eu-
ropie – modernizm w Gdyni. Architektura 
XX w. i jej waloryzacja 

14978/14/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem uczniów wraz z opieku-
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nami z Gimnazjum nr 3 w Gdyni do Kazi-
mierza Dolnego na warsztaty fotograficzne 

14979/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14980/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

14981/14/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy 
na dostawę rowerów dla StraŜy Miejskiej 
wraz z dodatkowym wyposaŜeniem o war-
tości do 30 000 EUR 

14982/14/VI/S - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na zakup usługi 
asysty technicznej i konserwacji systemu 
KSAT 2000i 

14983/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014roku 

14984/14/VI/M - wydatkowania środków finanso-
wych z budŜetu Miasta na opłaty notarialne 
i sądowe w związku z ustanowieniem nie-
odpłatnej słuŜebności na rzecz Gminy Mia-
sta Gdynia przy. ul. Płk. Dąbka 

14985/14/VI/M - udzielenia zamówienia uzupełnia-
jącego na usługi geodezyjne oraz upowaŜ-
nienia do podpisania umowy 

14986/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

14987/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
na przeprowadzenie kampanii informacyj-
nej dot. Gdyńskiego BudŜetu Obywatel-
skiego 2014 

14988/14/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu 
www.gdynia.pl Biuletynu informacji Pu-
blicznej oraz kont poczty darmowej: pocz-
ta.gdynia.pl 

14989/14/VI/P - zamówienia materiału fotograficz-
nego na stronę www.gdynia.pl 

14990/14/VI/P - realizacji reportaŜu „Gdynia bez 
barier” 

14991/14/VI/M - postanowienia o usuwaniu plaka-
tów i haseł wyborczych 

14992/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Pustki Cisowskie-Demtowo fe-
stynu rodzinnego w dniu 8 czerwca 2014r. 

14993/14/VI/P - zapewnienia oprawy muzycznej 
podczas uroczystości ”Dni Antoniego 
Abrahama w Wielkim Kacku” w dniu 21 
czerwca 2014r. 

14994/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady dziel-
nicy Gdynia Babie Doły festynu rodzinnego 
dla mieszkańców dzielnicy w dniu 21 
czerwca 2014r. 

14995/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady dziel-
nicy Gdynia Pogórze festynu rodzinnego 
dla mieszkańców w dniu 15 czerwca 
2014r. 

14996/14/VI/R - wskazania jednostek odpowiedzial-
nych za realizację zwycięskich projektów 
wybranych w ramach BudŜetu Obywatel-
skiego 2014. 

14997/14/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika 
2014 r. 

14998/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
KB/71/PD/7-W/2014 

14999/14/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta 
Miasta Gdyni z okazji Dnia Bibliotekarza 
2014 

15000/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie nasadzeń roślinnych na 
Węźle Antoniego Jasińskiego przy u. Mor-
skiej o wartości do 30 000 EUR 

15001/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wysadzenie i zabezpieczenie roślinno-
ści przy Teatrze Muzycznym o wartości do 
30 000 EUR 

15002/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowadzą-
cemu działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania dotyczącego psycholo-
gicznej oceny potrzeb rodziny sprawującej 
opiekę nad zaleŜną osobą niepełnospraw-
ną w miejscu zamieszkania 

15003/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę i montaŜ osłon ochronnych dla 
drzew o wartości do 30 000 EUR, ogro-
dzenia zieleni wzdłuŜ Al. Piłsudskiego o 
wartości do 30 000 EUR 

15004/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na dostawę roślin i materiałów ogrodni-
czych o wartości do 30 000 EUR 

15005/14/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na usługę zago-
spodarowania wybranych terenów zieleni 
Miasta Gdyni 

15006/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, 
wykonania i montaŜu urządzenia do kon-
troli treści internetowych na ekranach doty-
kowych w Gdynia InfoBox 

15007/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
30 000 EUR, na wykonanie reklamy 
pneumatycznej promującej Miasto 

15008/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 
000 EUR, na realizację działań promują-
cych wykorzystanie roweru jako środka 
transportu 

15009/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
30 000 EUR, na zakup zapasowych ele-
mentów do systemu wystawienniczego 

15010/14/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Krzemowej 

15011/14/VI/O - przekazania dotacji dla Stowarzy-
szenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca na 
bieŜącą działalność 

15012/14/VI/P - współorganizacji dziecięcych wy-
ścigów rowerkowych 

15013/14/VI/P - tłumaczenia gdyńskiej prezentacji 
turystycznej na język chiński 

15014/14/VI/P - promocji miasta podczas Wielkiego 
Przejazdu Rowerowego 

15015/14/VI/P - wykonania i montaŜu tablicy po-
święconej Alei śeglarstwa Polskiego w 
Gdyni 

15016/14/VI/R - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego o wartości poniŜej 
207 000 EUR na usługę przygotowania i 
podania posiłków uczestnikom spotkań, 
szkoleń oraz konferencji organizowanych 
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w ramach projektu pn: „NORDA – Północ-
ny Biegun Wzrostu” 

15017/14/VI/R - zawarcia umowy o dofinansowanie 
projektu pn: „Rozbudowa ul. Chwarznień-
skiej w Gdyni – etap I” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2007 – 
2013” 

15018/14/VI/R - zawarcia umowy o dofinansowanie 
projektu pn: „Zwiększenie konkurencyjno-
ści transportu publicznego w Gdyni, dzięki 
przebudowie infrastruktury komunikacji 
zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego 
taboru” 

15019/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na przetłumaczenie na ję-
zyk angielski dwóch opracowań eksperc-
kich dotyczących rynku pracy w ramach 
projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyj-
ne środowisko biznesowe w regonie połu-
dniowego Bałtyku 

15020/14/VI/M - wydzierŜawienia gruntu o pow. 700 
m² stanowiącego własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonego przy ul. M. Beniowskie-
go 

 
2014-05-28: 

 
15021/14/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 

na rok 2014 
15022/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

15023/14/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 

 
2014-05-30: 

 
15024/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 

umowy dotyczącej wykonania robót bu-
dowlanych pn. "Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR". 

 
2014-06-02: 

 
15025/14/VI/P - wykonania dokumentacji medialnej 
 

2014-06-03: 
 
15026/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-

nicy Gdynia Wielki Kack imprezy kultural-
no-rekreacyjnej dla młodzieŜy „Wielki Kack 
Street Jam” w dniu 28 czerwca 2014. 

15027/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie 
przekazania do realizacji wybranych przez 
radę dzielnicy Pustki Cisowskie – Demp-
towo przedsięwzięć inwestycyjno –
remontowych na lata 2011-2014 

15028/14/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 
4/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Warszawskiej 20 

15029/14/VI/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Kopernika 11 w Gdyni w sprawie zacią-
gnięcia kredytu 

15030/14/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Kopernika 7 w Gdyni 

15031/14/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 7 w 
Gdyni 

15032/14/VI/M - wykonania dokumentacji projekto-
wej na przyłącze wodociągowe do gmin-
nego budynku przy ul. ZboŜowej 30 w 
Gdyni 

15033/14/VI/M - remontu altany śmietnikowej obok 
gminnego budynku mieszkalnego przy ul. 
Widnej 10 w Gdyni 

15034/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 
26 w Gdyni. 

15035/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gmin-
nym lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskie-
go 7 w Gdyni 

15036/14/VI/M - wyraŜenia zgody na rozbiórkę 
zabudowań po byłym ogrodnictwie wraz z 
uporządkowaniem terenu u zbiegu ulic 
Wielkopolskiej i Al. Zwycięstwa w Gdyni 

15037/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
14193/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyko-
nania zaleceń kominiarskich w gminnych 
lokalach mieszkalnych przy ul. Wojewody 
Wachowiaka w Gdyni 

15038/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Działowskiego 23 w Gdyni 

15039/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dą-
browskiego 37 w Gdyni 

15040/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Spacerowej 9 w Gdyni 

15041/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Sanockiej 8 w Gdyni 

15042/14/VI/M - wykonania remontu dachu gminne-
go budynku mieszkalnego przy ul. Sie-
radzkiej 114 w Gdyni 

15043/14/VI/M - montaŜu okna w piwnicy gminnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Wojewody 
Wachowiaka 15 w Gdyni 

15044/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

15045/14/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Działki Le-
śne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wol-
ności i Witomińskiej 

15046/14/VI/U - przystąpienia przez Gminę Miasto 
Gdynia do konkursu „Oszczędne oświetle-
nie Pomorza” (edycja pilotaŜowa 2014) 
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku 

15047/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30 000 EUR na zakup kukurydzy 
paszowej dla potrzeb ograniczania popula-
cji dzików w terenach zabudowanych Po-
górza, ObłuŜa, Oksywie i Babich Dołów 

15048/14/VI/R - zmiany zarządzenia w sprawie 
powołania Zespołu ds. realizacji projektu 
pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu 

15049/14/VI/R - wprowadzenia regulaminów organi-
zacyjnych dla Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych typu rodzinnego nr 1, 2, 
3, 4, 5, 6 w Gdyni 

15050/14/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem druŜyny gimnastyczek z 
MłodzieŜowego Domu Kultury w Gdyni na 
Międzynarodowy Turniej Gimnastyczny w 
Mijas w Hiszpanii 

15051/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
na XXXV Międzynarodowy Festiwal Pio-
senki i Tańca Konin 2014 

15052/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu 
uczniów na XLII Finały Wojewódzkich 
Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej w 4-boju lekko-
atletycznym w Chojnicach 

15053/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego 

15054/14/VI/S - ustalenia nagród w konkursie rowe-
rowym „Rower moim środkiem transportu 
do pracy” 

15055/14/VI/M - rozwiązania z Polskim Związkiem 
Działkowców umowy uŜytkowania wieczy-
stego w stosunku do działki połoŜonej przy 
skrzyŜowaniu ulic Płk. Dąbka i Zielonej 

15056/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 
000 EUR na produkcję filmu promującego 
miasto 

15057/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. 
Spółdzielczej 7 i 7A w Gdyni 

15058/14/VI/P - zmiany umowy nr SK/690/PON/22-
W/2014 zawartej dnia 28 kwietnia 2014 r. 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Dorotą 
Wiśniewską właścicielką firmy „MADOX 
Dorota Wiśniewska” i nr SK/691/PON/23-
W/2014 zawartej dnia 28 kwietnia 2014 r. 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Małgorza-
tą KręŜelewską właścicielką firmy „MAK 
STUDIO Małgorzata KręŜelewska” 

15059/14/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni w konkursie „Dwa Teatry” 

15060/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/933/UI/195-W/2013 z dnia 22.10.2013 
r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn.: „Umocnie-
nie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku 
Kolibkowskiego na plaŜy w Ołowie”. 

15061/14/VI/U - realizacji zadania Rady Dzielnicy 
Kamienna Góra polegającego na zamó-
wieniu opracowania treści tablic informa-
cyjnych na zabytki Kamiennej Góry w 
Gdyni 

15062/14/VI/U - zamówienia opracowania graficz-
nego oraz przygotowania do druku angiel-
skiej wersji wydawnictwa pokonferencyjne-
go z konferencji : „Modernizm w Europie – 

modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej 
połowy XX w. i jej ochrona” oraz „Moder-
nizm w Europie – modernizm w Gdyni. Ar-
chitektura XX do lat 60.w. i jej ochrona” 

15063/14/VI/O - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu do porozumienia z Wojewódzką 
Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w 
Gdańsku 

15064/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Muzeum Miasta Gdyni za 2013 rok 

15065/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Centrum Nauki EXPERYMENT w 
Gdyni za 2013 rok 

15066/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Teatru Miejskiego im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni za 2013 rok 

15067/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gdyni za 2013 rok 

15068/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Centrum Kultury w Gdyni za 2013 
rok 

15069/14/VI/P - dostawy, montaŜu i uruchomienia w 
systemie syreny alarmowej 

15070/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup usługi asysty technicznej i kon-
serwacji systemu KSAT 2000i 

15071/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy H. Siemiradzkiego 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

15072/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Jana z Kolna przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 

15073/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Donimirskiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

15074/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Donimirskiego prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

15075/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonych przy ulicy Donimirskiego 
przeznaczonych do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony 3 lata 

15076/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Podgórnej 5 przezna-
czonej do wydzierŜawienia na czas ozna-
czony 3 lata 

15077/14/VI/M - uŜyczenia pomieszczenia uŜytko-
wego, stanowiącego własność Gminy Mia-
sta Gdyni, usytuowanego w Gdyni przy ul. 
Władysława IV 

15078/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 
000 EUR, na modernizację i utrzymanie na 
serwerze portalu turystycznego gdyniatu-
rystyczna.pl oraz utrzymanie na serwerze 
strony poświęconej Operacji śagle Gdyni 
2014 
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15079/14/VI/M - udzielenia zgody na uŜycie herbu 
Miasta Gdyni na sztandarze Jednostki 
Wojskowej FORMOZA 

15080/14/VI/M - wyraŜenia zgody na zakup poniŜej 
kwoty 30 000 EUR, usług telefonii komór-
kowej oraz wyboru oferenta 

15081/14/VI/S - wyraŜenia zgody na naprawę rega-
łów przesuwnych w archiwum Referatu 
Dowodów Osobistych o wartości do 30 000 
EUR. 

15082/14/VI/P - wykonanie usługi w zakresie dodat-
kowych kursów pociągów SKM w czasie 
trwania „Open’er Festival 2014 

15083/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 
000 EUR na zakup magazynu Forbes z 
publikacją rankingu miast najatrakcyjniej-
szych dla biznesu w Polsce 

15084/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR 
na organizację parady starych samocho-
dów 

15085/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 
000 EUR na organizację Pikniku Rodzin-
nego w Orłowie w dniu 29 czerwca 2014 r. 

15086/14/VI/M - udziału Gminy Gdynia jako współ-
organizatora Eliminacji do XVI Mistrzostw 
Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 
29.06.2014 r. w Gdyni - Orłowie 

15087/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na robotę budowla-
ną polegającą na dostawie i instalacji sys-
temu chłodzenia w serwerowniach lokal-
nych w 59 placówkach oświatowych na te-
renie Miasta Gdyni 

15088/14/VI/M - podpisania z Muzeum Emigracji w 
Gdyni umowy podnajmu dotyczącej nieru-
chomości połoŜonej przy ul. Polskiej 1 w 
Gdyni 

15089/14/VI/M - określenia warunków nabycia na 
własność Gminy Miasta Gdyni nierucho-
mości połoŜonej przy Alei Jana Pawła II 

15090/14/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do 
harmonogramu otwartych konkursów ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na zadania realizo-
wane w 2014 roku 

15091/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na powierzenie realizacji zadania pu-
blicznego z zakresu pomocy społecznej, 
polegającego na rozwijaniu innowacyjnych 
form pomocy społecznej oraz opracowaniu 
i realizacji programu rozwiązywania pro-
blemu bezdomności w Gdyni w oparciu o 
analizę i ocenę zjawisk 

15092/14/VI/U - uczestnictwa w finale XVIII edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja 
Roku 2013”. 

15093/14/VI/R - zawarcia na czas określony poro-
zumienia z WKŁ Jaźwiec w przedmiocie 
realizacji zadania pn: „Odławianie dzików z 
terenów zabudowanych Gminy Miasta 
Gdyni w dzielnicach Pogórze, ObłuŜe, 
Oksywie i Babie Doły”. 

15094/14/VI/R - porozumienia z PRSP „Saniopr” sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdyni dotyczącego 
ustalenia wysokości kary umownej za nie-
właściwe wykonywanie przez PRSP „Sa-
niopor” sp. z o.o. umowy na odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu miasta Gdyni w miesiącu sierpniu, 
październiku i listopadzie 2013 r. 

15095/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na wykonanie flag okolicz-
nościowych na ul. Świętojańską 

15096/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
30 000 EURO, na organizację akcji promo-
cyjnej 

15097/14/VI/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 1 do umowy z generalnym wy-
konawcą inwestycji „Budowa budynku 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem 
podziemnym pod Pl. Grunwaldzkim i zago-
spodarowaniem Pl. Grunwaldzkiego na 
Kamienną Górę” 

15098/14/VI/U - uiszczenia brakującej zaliczki na 
poczet ogłoszeń w przedmiocie poszuki-
wania spadkobierców (…) 

15099/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie robót uzupełniających w ramach 
zadania „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem nie-
zbędnego wyposaŜenia” i „Przebudowa 
odcinka ul. Bp. Dominika – dojazd do 
Szkoły Muzycznej 

15100/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 207 000 EUR na pełnienie funkcji 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji wykonania robot budow-
lanych: „Budowa Pomnika Gdynian Wysie-
dlonych 

15101/14/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Cisowa w 
Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej 

15102/14/VI/M - kosztów postępowania sądowego 
 

2014-06-04: 
 
15103/14/VI/M - wykonanie iluminacji świetlnej 
15104/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, 

na prowadzenie imprezy okolicznościowej 
 

2014-06-05: 
 
15105/14/VI/P - zawarcia porozumienia pomiędzy 

Gminą Miasta Gdyni a Komendą Woje-
wódzką Policji w Gdańsku w sprawie prze-
kazania środków finansowych dla Policji w 
2014 roku 

15106/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR 
na publikację reklamy prasowej 

 
2014-06-06: 

 
15107/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 

30 000 EUR, na produkcję oraz emisję 
spotu radiowego promującego miasto oraz 
na emisję materiału promującego miasto 
na ekranie LED 
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2014-06-10: 
 
15108/14/VI/K - zmieniające budŜet Miasta Gdyni 

na rok 2014 
15109/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-

ta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami na 2014 rok 

15110/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu 
finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 
rok 

15111/14/VI/P - aneksu nr 1 do umowy nr 
KB/143/PD/24-W/2014 

15112/14/VI/R - zmiany umowy o powierzenie za-
dania prowadzenia Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni 

15113/14/VI/P - dofinansowania wydania publikacji 
ksiąŜkowej pod roboczym tytułem „Mój oj-
ciec cichociemny” poświęconej związane-
mu z Gdynią Marianowi Teleszyńskiemu 

15114/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Wzgórze Św. Maksymiliana festynu 
rodzinnego w dzielnicy w dniu 14 czerwca 
2013r. 

15115/14/VI/P - ealizacji projektu Rady Dzielnicy 
Dąbrowa „Warsztaty aktorskie dla młodzie-
Ŝy i dorosłych-śycie i teatr” w ramach kon-
kursu „Kultura w dzielnicy”. 

15116/14/VI/P - wykonania koncertu przez Repre-
zentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca 
„Wileńszczyzna” 

15117/14/VI/P - organizacji Ladies’ Jazz Festival 
2014 

15118/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla podmiotów prowadzących działal-
ność poŜytku publicznego na realizację 
zadania: prowadzenie zintegrowanych 
działań na rzecz włączenia osób niepełno-
sprawnych w rynek pracy 

15119/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. 
Przemysława 3 w Gdyni 

15120/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
kl. 24 przy ul. Woj. Wachowiaka 24-30 w 
Gdyni 

15121/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wo-
jewody Wachowiaka 47 w Gdyni 

15122/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Dickmana 22 i ul. Dickmana 24 w Gdyni 

15123/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Zapotocznej 5 w Gdyni 

15124/14/VI/M - wykonania ekspertyzy konstrukcyj-
nej dotyczącej stanu technicznego balko-
nów w budynku mieszkalnym przy ul. War-
szawskiej 44 w Gdyni 

15125/14/VI/M - wykonania remontu schodów wej-
ściowych do gminnego lokalu uŜytkowego 
przy ul. Warszawskiej 76 w Gdyni 

15126/14/VI/M - wymiany wodomierzy w 8 lokalach 
gminnych w budynku przy ul. Sandomier-
skiej 1A w Gdyni 

15127/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni 

15128/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni 

15129/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni 

15130/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji 
gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym 
przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni 

15131/14/VI/P - realizacji II etapu warsztatów z 
zakresu designu i projektowania w tuBazie 
Kolibki 

15132/14/VI/P - realizacji II etapu warsztatów o 
tematyce „Zrób to sam” w tuBazie Kolibki 

15133/14/VI/P - realizacji II etapu warsztatów popu-
laryzujących edukację architektoniczną w 
tuBazie Kolibki 

15134/14/VI/O - upowaŜnienia do przeprowadzenia 
analizy formalnej oraz wezwania do uzu-
pełnienia dokumentacji dotyczącej awansu 
zawodowego nauczycieli 

15135/14/VI/O - powołania komisji egzaminacyjnej 
dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego – 
sesja letnia i zimowa 2014r. 

15136/14/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 

15137/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup odku-
rzaczy oraz akcesoriów o wartości do 30 
000 EUR 

15138/14/VI/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
niezbędnej pod budowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczo-
nej pod drogę publiczną 

15139/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni, 
przy ul. Portowej, przeznaczonej do sprze-
daŜy w trybie przetargu ustnego ograni-
czonego do właścicieli nieruchomości przy-
ległych. 

15140/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.111). 

15141/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.111). 

15142/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.111). 

15143/14/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 Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.111). 

15144/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.111). 

15145/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.111). 

15146/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.111). 

15147/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.111). 

15148/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.113). 

15149/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.113). 

15150/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.113). 

15151/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.113). 

15152/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.113). 

15153/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.113). 

15154/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.113). 

15155/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.115). 

15156/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-

ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.115). 

15157/14/VI/ - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.115). 

15158/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.115). 

15159/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.115). 

15160/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.115). 

15161/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 (kl.115). 

15162/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 

15163/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 111-115 

15164/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR 
na publikację reklamy w wydawnictwie 
„Mapka z daszkiem”. 

15165/14/VI/P - zawarcia umowy z firmą wystawia-
jącą się na stoisku gdyńskim w trakcie im-
prezy „Kieler Woche”. 

15166/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na opracowanie dokumen-
tacji projektowej na budowę dwufunkcyjne-
go węzła cieplnego w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 
w Gdyni 

15167/14/VI/M - zmieniające zarządzenie w sprawie 
powołania Zespołu Uzgadniania Dokumen-
tacji Projektowej 

15168/14/VI/U - zamówienia wykonania prac przy-
gotowawczych do przeprowadzenia rewita-
lizacji schronu tunelowego pomiędzy ulicą 
Olsztyńską i Warszawską w Gdyni 

15169/14/VI/U - zamówienia opracowania konser-
watorskich kart ewidencyjnych dla budynku 
dawnego Magazynu Polskiego Monopolu 
Tytoniowego przy ul. Polskiej 7 oraz ze-
społu budynków mieszkalnych przy ul. 
Okrzei 2 w Gdyni 

15170/14/VI/U - uniewaŜnienia postępowania w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 207 000 EUR na opracowanie 
trzech dokumentacji projektowo – koszto-
rysowych 
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15171/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie 
wskazania jednostek odpowiedzialnych za 
realizację zwycięskich projektów wybra-
nych w ramach BudŜetu Obywatelskiego 
2014 

15172/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 
2013 

15173/14/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na 
wykonanie usług kominiarskich dla Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 r. o wartości do 30 
000 EUR 

15174/14/VI/S - wyraŜenia zgody na konserwację 
dwóch bram garaŜowych znajdujących się 
w garaŜu UMG przy ul. Partyzantów 39 o 
wartości do 30 000 EUR 

15175/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2014r. 

15176/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Mia-
sta Gdyni 

15177/14/VI/S - umieszczenia i utrzymania na ser-
werze serwisu internetowego biura praso-
wego 

15178/14/VI/P - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

15179/14/VI/M - skierowania na drogę postępowa-
nia sądowego sprawy o uregulowanie sta-
nu prawnego lokalu mieszkalnego połoŜo-
nego przy ulicy Kcyńskiej 10 w Gdyni 

15180/14/VI/O - zmiany zarządzenia nr 
15710/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 13 lipca 2010r. w sprawie ustanowie-
nia regulaminu konkursów na najlepszego 
absolwenta gdyńskiej szkoły gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej za wyniki w nauce oraz 
najlepszego absolwenta szkoły ponadgim-
nazjalnej, który uzyskał najwyŜszy wynik 
na maturze z języka angielskiego 

15181/14/VI/O - refundacji kosztów wynajmu auto-
karu na wyjazd uczniów gdyńskich szkół 
ponadgimnazjalnych na Wojewódzką Lice-
aliadę w lekkiejatletyce w Chojnicach 

15182/14/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Działki Leśne 

15183/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu 
dzielnicy Witomino 

15184/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup koszulek 
polo dla pracowników UMG do 30 000 
EUR oraz akceptacji wyboru oferentów 

15185/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn.:„Rozbudowa szko-
ły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 
93 w Gdyni wraz z budową przedszkola”. 

15186/14/VI/M - organizacji sceny wraz z nagło-
śnieniem podczas wydarzenia z miejskiego 
kalendarza imprez 

15187/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR 
na wykonanie 100 flag z okolicznościowym 
nadrukiem 

15188/14/VI/O - zawarcia aneksów do umów 

15189/14/VI/R - zatwierdzenia wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 207 000 EUR na usługę przygo-
towania i podania posiłków uczestnikom 
spotkań, szkoleń oraz konferencji organi-
zowanych w ramach projektu pn: „NORDA 
– Północny Biegun Wzrostu”. 

15190/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na wykaszanie chwastów i 
niszczenie Barszczu Sosnowskiego z tere-
nów gminnych 

15191/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5 186 000 EUR na wykonanie zada-
nia: „Wzmocnienie fundamentów budynku 
VI LO w Gdyni. 

15192/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/63/UI/7-W/2014 z 
10.02.2014 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla 
nieruchomości połoŜonych przy ul. Augu-
styna Krauzego w Gdyni”. 

15193/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30 000 EUR na przygotowanie informa-
tora praktycznego o Gdyni 

 
2014-06-11: 

 
15194/14/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do 

zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadania publicznego z 
zakresu innowacji społecznych w postaci 
działalności wspomagającej rozwój wspól-
not i społeczności lokalnych oraz przeciw-
działania uzaleŜnieniom i patologiom spo-
łecznym polegającego na realizacji działań 
z zakresu profilaktyki uzaleŜnień (w tym 
prowadzenie klubu dla młodzieŜy) i organi-
zowania społeczności lokalnej w rejonie 
ulic Zamenhofa i Opata Hackiego 

 
2014-06-12: 

 
15195/14/VI/R - zatwierdzenia wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o warto-
ści poniŜej 207.000 EUR na usługę opra-
cowania projektów dokumentów strate-
gicznych i operacyjnych dla dwóch obsza-
rów funkcjonalnych w północno - wschod-
niej części województwa pomorskiego oraz 
przeprowadzenia warsztatów związanych 
tematycznie z opracowywanymi dokumen-
tami w ramach projektu "NORDA - Północ-
ny Biegun Wzrostu". 

 
2014-06-13: 

 
15196/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Mia-
sta Gdyni 
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2014-06-17: 

 
15197/14/VI/M - wyraŜenia opinii dotyczącej po-

zbawienia ul. Kmdr. Staniewicza w Gdyni 
kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z 
uŜytkowania 

15198/14/VI/M - wyraŜenia opinii dotyczącej po-
zbawienia ul. Kmdr. Mieszkowskiego w 
Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia 
jej z uŜytkowania 

15199/14/VI/M - rozbiórki pomieszczeń gospodar-
czych zlokalizowanych pomiędzy budyn-
kami mieszkalnymi przy ul. Chwarznień-
skiej 14-16 i 18-20 w Gdyni 

15200/14/VI/M - zgłoszenia zamiaru rozbiórki po-
mieszczeń gospodarczych wraz z upo-
rządkowaniem terenu zlokalizowanych 
pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. 
Chwarznieńskiej 14-16 i 18-20 w Gdyni 
(działki 188 i 189 KM 65) 

15201/14/VI/M - wymiany oświetlenia zewnętrznego 
budynku przy ul. Spacerowej 14 w Gdyni 

15202/14/VI/M - wymiany 6 kpl. szafek kurka głów-
nego instalacji gazowej gminnych lokali 
mieszkalnych przy ul. Waszyngtona 28÷30 
w Gdyni 

15203/14/VI/M - usunięcia awarii wewnętrznej insta-
lacji kanalizacji sanitarnej w gminnym loka-
lu mieszkalnym przy ul. Boh. Starówki 
Warszawskiej 11 w Gdyni 

15204/14/VI/M - wykonania prac porządkowych przy 
ul. Węglowej 12 w Gdyni 

15205/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 
Przemyskiej 4 w Gdyni 

15206/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Ks. Zawackiego 3 w Gdyni 

15207/14/VI/M - wykonania wycinki i nasadzeń 
drzew na terenach gminnych będących w 
zarządzie Administracji Budynków Komu-
nalnych Nr 4 w Gdyni 

15208/14/VI/M - opróŜnienia gminnego lokalu 
mieszkalnego przy ul. Partyzantów 42 w 
Gdyni 

15209/14/VI/M - wykonania dezynfekcji w gminnym 
lokalu mieszkalnym oraz w piwnicy w bu-
dynku przy ul. Dąbrowskiego 47 w Gdyni 

15210/14/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 
14808/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 13 maja 2014 roku dotyczącego wy-
miany tablicy licznikowej w celu załoŜenia 
licznika elektrycznego w gminnym budynku 
uŜytkowym przy Placu Kaszubskim 1A w 
Gdyni 

15211/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30.000 EUR na przeprowadzenie szko-
lenia nt.: „Oceny oddziaływania przedsię-
wzięć na środowisko - doświadczenia prak-
tyki” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni 

15212/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotom pro-
wadzącym działalność poŜytku publiczne-
go na wspieranie realizacji zadania „spor-
towe szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu 
Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez 
sportowych w 2014 roku” 

15213/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15214/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15215/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicie-
lowi budynku z tytułu niedostarczenia 
przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lo-
katorowi uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

15216/14/VI/M - udzielenia zamówienia publiczne-
go, do kwoty 30.000 EUR, na wykonanie 
druku wydawnictwa Kurier Morski Gdyni 

15217/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30.000 EUR, 
na publikację reklam prasowych 

15218/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, 
opracowania projektów graficznych mate-
riałów promocyjnych 

15219/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, 
druku ulotki promocyjno-informacyjnej 

15220/14/VI/U - zamówienia spacerów z przewod-
nikami w celu promocji historycznej archi-
tektury śródmieścia Gdyni 

15221/14/VI/R - wyraŜenia zgody na zlecenie w 
trybie zamówienia publicznego do kwoty 
30.000 EUR wykonania badań jakości wód 
rzeki Kaczej 

15222/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30.000 EUR na organizację i 
przeprowadzenie warsztatów oceanogra-
ficznych dla uczniów gdyńskich szkół po-
nadgimnazjalnych pod nazwą „Warsztaty 
oceanograficzne dla młodzieŜy” 

15223/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30.000 EUR na usługę hostingu 
strony internetowej www.smieciodnowa.pl 

15224/14/VI/R - wykonania materiałów promocyj-
nych na potrzeby XII Rajdu Pieszego Szla-
kiem śołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii 
Krajowej mjr. Łupaszki współorganizowa-
nego przez miasto Gdynia 

15225/14/VI/O - udzielania zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnic Kar-
winy i Grabówek 

15226/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
grupy uczniów z gdyńskich szkół ponad-
gimnazjalnych tworzących 4 Gdyńską Dru-
Ŝynę Wędrowników im. Bolesława Chro-
brego „Czarna 4” na wypoczynek letni 

15227/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
druŜyny piłki ręcznej dziewcząt na X Finał 
Ogólnopolskiej Gimnazjady w halowych 
grach zespołowych 

15228/14/VI/O - refundacji kosztów pobytu w Gdyni 
francuskich pedagogów z Caravane The-
atre 

15229/14/VI/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
dydaktycznej w MłodzieŜowym Domu Kul-
tury w Gdyni 

15230/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na modyfikację dziennika elektronicznego 

15231/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

15232/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienia publiczne na usługę zagospo-
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darowania wybranych terenów zieleni Mia-
sta Gdyni 

15233/14/VI/P - wywozu i utylizacji sprzętu OC 
15234/14/VI/P - opłaty startowej za członków OSP 

Gdynia Wiczlino za udział w Wojewódzkich 
Zawodach Sportowo-PoŜarniczych 

15235/14/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla Artura Tomczaka 

15236/14/VI/P - przeprowadzenia transmisji telewi-
zyjnej z Gali Nagrody Literackiej Gdynia 
2014 

15237/14/VI/M - wyraŜenia opinii dotyczącej po-
zbawienia ul. Słomianej w Gdyni kategorii 
drogi gminnej i wyłączenia jej z uŜytkowa-
nia 

15238/14/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla 
postawienia w stan likwidacji osprzętu sy-
gnalizacji świetlnej skrzyŜowania ul. Hutni-
czej z ul. Pucką 

15239/14/VI/P - wykonania usługi w zakresie ochro-
ny mienia i zabezpieczenia medycznego w 
czasie trwania imprez „Red Bull Air Race „ 
i „Zlotu Ŝaglowców” 

15240/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
30.000 EUR, na emisję reklam elektronicz-
nych promujących miasto 

15241/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Rdestowej 
w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaŜy w 
formie przetargu ustnego nieograniczone-
go 

15242/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
30.000 EUR, na wykonanie dwustronnego 
plakatu z mapą oraz ekspozytorów na tu-
rystyczne materiały informacyjne wraz z 
montaŜem w pojazdach ZKM 

15243/14/VI/M - wyraŜenia zgody na zmiany treści 
umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzo-
ru inwestorskiego oraz umowy na wykona-
nie robót budowlanych pn. „Budowa ul. śu-
rawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabro-
wej do ul. Modrzewiowej" 

15244/14/VI/P - udostępnienia pokoju na ostatnim 
piętrze w Studenckim Domu Marynarza nr 
2 w Gdyni 

15245/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego 
działalność poŜytku publicznego w realiza-
cji zadania: „Kino społecznie wraŜliwe – 
kampania informacyjno-edukacyjna na 
rzecz integracji osób niepełnosprawnych” 

15246/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

15247/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy Placu Górnoślą-
skim przeznaczonej do wydzierŜawienia na 
czas oznaczony - 3 lata 

15248/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

15249/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

15250/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 1 rok 

15251/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 1 rok 

15252/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony – 1 rok 

15253/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Manganowej 25 prze-
znaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 3 lata 

15254/14/VI/P - organizacji pobytu delegacji z 
Terneuzen (Holandia) w Gdyni 

15255/14/VI/O - przyznania nagrody rocznej panu 
Marianowi Kentnerowi – dyrektorowi SP 
ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Gdyni ul. świrki i Wigury 14 

15256/14/VI/P - wydruku ulotek w związku z organi-
zacją 50. Światowego Kongresu Urbani-
stów i Planistów w Gdyni 

15257/14/VI/O - przyznania nagrody rocznej dla 
pani Katarzyny Wiśniewskiej - dyrektor SP 
ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜ-
nień w Gdyni 

15258/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
30.000 EUR, na organizację imprezy pro-
mocyjnej 

15259/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
30.000 EUR, na produkcję i emisję mate-
riału promującego miasto na antenie TVN 
24 

15260/14/VI/R - nawiązania z Fundacją Nadaktywni 
współpracy partnerskiej przy realizacji pro-
jektu „Reja Gdynia, jako miejsce wspiera-
nia i sieciowania gdyńskiego III sektora” 

15261/14/VI/R - współorganizacji „Wakacyjnej Aka-
demii Gdyńskich Liderów” 

15262/14/VI/O - wyraŜenia zgody na pokrycie kosz-
tów szkolenia członka Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

15263/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r. 

15264/14/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa szcze-
gólnego panu Markowi Łucykowi, dyrekto-
rowi Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji jednostki budŜetowej 

15265/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości powyŜej 5 186 000 € na wykonanie 
roboty budowlanej pn: „Przebudowa ulicy 
Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz budową kanalizacji desz-



40 
 

czowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach 
Redłowskiej i Kopernika 

15266/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 207 000 € na usługę nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie 
gwarancji wykonania robót budowlanych: 
„Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni 
wraz z infrastrukturą techniczną oraz bu-
dową kanalizacji deszczowej i sanitarnej z 
przyłączami w ulicach Redłowskiej i Ko-
pernika 

 
2014-06-20: 

 
15267/14/VI/P - organizacji spotkania, wynajęcia 

sali i organizacji prezentacji miasta w ra-
mach mistrzostw świata Red Bull Air Race 
2014 w Gdyni 

 
2014-06-23: 

 
15268/14/VI/P - promocji miasta podczas koncertu 

charytatywnego 
 

2014-06-24: 
 
15269/14/VI/M - wyraŜenia opinii dotyczącej po-

zbawienia ul. Powstania Śląskiego w Gdyni 
kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia 
jej do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej 
przebiegu 

15270/14/VI/M - wykonania remontu schodów wej-
ściowych do gminnego lokalu uŜytkowego 
przy ul. Harcerskiej 15 w Gdyni 

15271/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki dwóch 
budynków mieszkalnych przy ul. Dembiń-
skiego 1A w Gdyni 

15272/14/VI/M - usunięcia awarii wewnętrznej insta-
lacji kanalizacji sanitarnej w gminnym loka-
lu mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 
16÷22 w Gdyni 

15273/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w 
lokalach mieszkalnych przy ul. Słowackie-
go 44 w Gdyni 

15274/14/VI/M - zwrotu kosztów demontaŜu i po-
nownego montaŜu płyt OSB zabezpiecza-
jących otwory w gminnym budynku miesz-
kalnym przy ul. Działowskiego 13 w Gdyni 

15275/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15276/14/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 lutym 2014 
r. 

15277/14/VI/R - powołania i trybu działania Komisji 
oceniającej, powołanej do przeprowadze-
nia postępowania konkursowego na finan-
sowanie zadania zleconego realizowanego 
w zakresie pomocy społecznej, polegają-
cego na rozwijaniu innowacyjnych form 
pomocy społecznej oraz opracowaniu i re-

alizacji Programu rozwiązywania problemu 
bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i 
ocenę zjawisk 

15278/14/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert i wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy ze Stowarzyszeniem „Alter-Ego” na re-
alizację zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, polegającego na za-
pewnieniu schronienia dla osób bezdom-
nych wraz z zapewnieniem warunków do 
noclegu osobom wymagającym interwen-
cyjnego wsparcia w tym zakresie 

15279/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Pustki Cisowskie – Demptowo 

15280/14/VI/O - wydatkowania środków finanso-
wych na organizację „Akcji Lato 2014” w 
gdyńskich placówkach oświatowych 

15281/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
druŜyn dziewcząt i chłopców z Zespołu 
Sportowych Szkół Ogólnokształcących na 
Mistrzostwa Polski Gimnazjów w koszy-
kówce 

15282/14/VI/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem zespołów cheerleaders z 
MłodzieŜowego Domu Kultury w Gdyni na 
Mistrzostwa Europy w Manchesterze 

15283/14/VI/M - zawarcia ugody z uŜytkownikiem 
wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z ty-
tułu uŜytkowania wieczystego nieruchomo-
ści połoŜonej przy ulicy Powstania Wielko-
polskiego 80 

15284/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
30.000 EUR, na wykonanie infrastruktury 
turystycznej w ramach realizacji „Ramowe-
go porozumienia o współpracy” zawartego 
pomiędzy Miastem a Nadleśnictwem 
Gdańsk 

15285/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, 
na opracowanie działań promujących 
Gdyńskie Centrum Filmowe 

15286/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 49 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

15287/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Miętowej 64 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony - 3 lata 

15288/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o 
pow. 300 m2 stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Osada 
Rybacka, stanowiącej część działki nr 
222/2 (powstałej z podziału dz. 157/2) - 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

15289/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30.000 EUR na przeprowadzenie dla 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni szkole-
nia nt: ”Aspekty prawne wydawania zezwo-
leń na usunięcie drzew lub krzewów” 

15290/14/VI/P - rozpoczęcia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadcze-
nie kompleksowej usługi cateringowej dla 
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uczestników międzynarodowego kongresu 
pn. 50th ISOCARP International Planning 
Congress – Urban Transformations – Ci-
ties and Water w dniach 18-26.09.2014 w 
Gdyni 

15291/14/VI/P - przygotowania projektu informatora 
pt. „Bezpiecznie na fali” 

15292/14/VI/P - współorganizacji Przeglądu Gdyń-
skich Licealnych Zespołów Muzycznych 

15293/14/VI/P - współorganizacji odsłonięcia obeli-
sku upamiętniającego Jana Radtke oraz 
ks. Stefana Radtke 

15294/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych 
15295/14/VI/P - powołania Rady Sportu i ustalenia 

regulaminu jej działania 
15296/14/VI/M - zaopiniowania propozycji ustalenia 

przebiegu drogi powiatowej nr 1616G ulicy 
Jana z Kolna w Gdyni 

15297/14/VI/U - dofinansowania zabezpieczenia 
artefaktów pozyskanych w ramach prac ar-
cheologicznych prowadzonych na terenie 
gminy Miasta Gdyni oraz urządzenia wy-
stawy 

15298/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 
14648/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 28.04.2014r. w sprawie wszczęcia 
postępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograni-
czonego o wartości przekraczającej 
207.000 EUR na dostawę instrumentów 
muzycznych, stanowiących wyposaŜenie 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. No-
skowskiego przy ul. Bpa. Dominika 13A w 
Gdyni 

15299/14/VI/O - przeznaczenia środków finanso-
wych na wynagrodzenia dla ekspertów bio-
rących udział w postępowaniu egzamina-
cyjnym na nauczycieli mianowanych w 
2014 roku 

15300/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zawarcie 
aneksu do umowy na dostawę, instalację i 
wdroŜenie elektronicznej platformy do ob-
sługi formularzy elektronicznych oraz do-
stawę i wdroŜenie w ramach tej platformy 
161 formularzy, realizowanej w ramach 
projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w Gdyni” 

15301/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usunięcie roślin i materiałów ogrodni-
czych z Placu Gdynian Wysiedlonych o 
wartości do 30.000 EUR, pielęgnację 
drzew o wartości do 30.000 EUR 

15302/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30.000 EUR, 
na wykonanie materiałów promujących 
miasto 

15303/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Manganowej 3 (A) 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 1 rok 

15304/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ulicy Manganowej 3 (B) 
przeznaczonej do wydzierŜawienia na czas 
oznaczony 1 rok 

15305/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniŜej 
207.000 EUR na opracowanie czterech 
dokumentacji projektowo – kosztorysowych 

15306/14/VI/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2014 roku 

15307/14/VI/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie postę-
powania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego do 5.186.000 
EUR na roboty budowlane polegające na 
wykonaniu prac konserwatorskich na ele-
wacji budynku przy ul. 10 – go Lutego 24 w 
zakresie wymiany parapetów zewnętrz-
nych 

15308/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwoku-
pu w stosunku do przysługującego osobie 
prawnej prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości połoŜonych w Gdyni przy ul. 
Morskiej 

15309/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 5.186.000 EUR na wykonanie zada-
nia: „Budowa urządzeń kanalizacji sanitar-
nej z przyłączami do posesji w ulicach: Płk. 
Dąbka, Łowickiej, Gradowej, Tęczowej, 
ŚnieŜnej, Gierdziejewskiego, Dulina w 
Gdyni” 

15310/14/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie 
uregulowania naleŜności z tytułu trwałego 
wyłączenia z produkcji leśnej gruntu leśne-
go przy ul. Rdestowej nr 14948/14/VI/U z 
dnia 27 maja 2014r. 

15311/14/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” 

15312/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 30.000 EUR na wykonanie robót zwią-
zanych z inwestycją pn. „Zagospodarowa-
nie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej 
w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką 
Kaczą” 

15313/14/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla 
postawienia w stan likwidacji osprzętu sy-
gnalizacji świetlnej modernizowanej ra-
mach budowy Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem TRISTAR na terenie 
Gdyni 

15314/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 
umowy nr KB/809//UI/168-W/2013 z dnia 
23.09.2013r. na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowych dla przed-
sięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia wy-
branych ulic i ciągów pieszych na terenie 
Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni 

15315/14/VI/M - prac malarskich części elewacji 
budynku uŜytkowego przy ul. Orłowskiej 2 
w Gdyni 

15316/14/VI/P - promocji miasta podczas Wielkiego 
Przejazdu Rowerowego 

15317/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 30.000 EUR na zakup piór dla 
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najlepszych tegorocznych absolwentów 
gdyńskich gimnazjów 

15318/14/VI/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert na 
przyznanie dotacji podmiotowi prowadzą-
cemu działalność poŜytku publicznego na 
realizację zadania publicznego z zakresu 
innowacji społecznych w postaci działalno-
ści wspomagającej rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych oraz przeciwdziałania 
uzaleŜnieniom i patologiom społecznym 
polegającego na realizacji działań z zakre-
su profilaktyki uzaleŜnień /w tym prowa-
dzenie klubu dla młodzieŜy i organizowani 
aspołeczności lokalnej w rejonie ulic Za-
menhofa i Opata Hackiego w okresie od 
01.07.2014 r. do 30.06.2017 r. 

15319/14/VI/R - zwolnienia ze stanowiska dyrektora 
– wychowawcy Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej typu rodzinnego nr 6 w 
Gdyni 

15320/14/VI/R - zatrudnienia na stanowisko dyrek-
tora – wychowawcy Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej typu rodzinnego nr 6 w 
Gdyni 

15321/14/VI/P - cateringu i udostępnienia restaura-
cji Vinegre di Rucola na konferencję pra-
sową Red Bull Air Race 2014 

15322/14/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert dla organizacji pozarządowych na 
wspieranie zadań z zakresu zajęć wycho-
wawczych dla dzieci i młodzieŜy 

 
2014-06-25: 
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15323/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 5.186.000 EUR na wykonanie 
roboty budowlanej pn.: "Budowa Pomnika 
Gdynian Wysiedlonych" 

15324/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego o war-
tości poniŜej 207.000 EUR na usługę nad-
zoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji wykonania robót budow-
lanych pn.: "Budowa Pomnika Gdynian 
Wysiedlonych" 

15325/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na wykonanie robót uzupeł-
niających w ramach realizowanego zada-
nia pn.: "Zintegrowany System Zarządza-
nia Ruchem TRISTAR" 

15326/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki na wykonanieusługi nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi 
w ramach realizowanego zadania pn.: "Zin-
tegrowany System Zarządzania Ruchem 
TRISTAR" 

15327/14/VI/K - zmieniające budŜet miasta Gdyni 
na rok 2014 

15328/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezyden-
ta Miasta w sprawie ustalenia planu finan-
sowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok 

15329/14/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 

 
2014-06-26: 

 
15330/14/VI/P - uchylenia zarządzenia 
15331/14/VI/P - współorganizacji III Gdyńskiego 

Nocnego Przejazdu Rowerowego 
 

2014-06-27: 
 
15332/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR 

na organizację strefy gastronomicznej oraz 
przyznania tytułu sponsora imprez 

 
2014-06-30: 

 
15333/14/VI/U - wyraŜenia zgody na zmianę treści 

umowy dotyczącej wykonania robót bu-
dowlanych pn. "Zintegrowany System Za-
rządzania Ruchem TRISTAR". 

______________________________________________ 

 

INTERPELACJE: 
 
1. [624] – 01.07.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 

w sprawie zainstalowania znaku zakazu przy 
ul. Morskiej 164 – odpowiedź 08.07. 

2. [625] – 01.07.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie dewastacji willi przy ul. Śląskiej – 
odpowiedź 07.07. 

3. [626] – 08.07.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie podsumowania pierwszego roku 

funkcjonowania nowego systemu gospodarki 
odpadami – odpowiedź 16.07. 

4. [627] – 08.07.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie ostatecznego wkładu finansowego 
gminy Gdynia w organizację imprezy Red Bull 
Air Race  – odpowiedź 21.07 

5. [628] – 08.07.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie ostatecznego wkładu finansowego 
gminy Gdynia w organizację imprezy Red Bull 
Air Race  – odpowiedź 21.07 

6. [629] – 08.07.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie kosztów związanych z promocją 
konkursu „Miasto 25-lecia” w Gdyni oraz 
świętowania zwycięstwa miasta w konkursie  – 
odpowiedź 21.07 

7. [630] – 08.07.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie utwardzenia ul. Pustej w dzielnicy 
Pustki Cisowskie – odpowiedź 21.07 

8. [631] – 14.07.2014 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie przejścia dla pieszych 
przez ul. Chwarznieńską  – odpowiedź 28.07 

9. [632] – 14.07.2014 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie zanieczyszczenia Potoku 
Źródło Marii – odpowiedź 25.07. 

10. [633] – 14.07.2014 – radny Bogdan KrzyŜan-
kowski – w sprawie lustra na skrzyŜowaniu 
ulic Sosnowej i Chwarznieńskiej  – odpowiedź 
24.07. 

11. [634] – 16.07.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie skutków finansowych proponowa-
nych zmian granic dzielnic – odpowiedź 30.07 

12. [635] – 31.07.2014 – radny Łukasz Cichowski 
– w sprawie wjazdu z ul. Morskiej na posesję 
przy ul. Morskiej 166 – odpowiedź 18.08. 

13. [636] – 01.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie uregulowania stanu terenowo-
prawnego ul. Św. Mikołaja – odpowiedź 18.08. 

14. [637] – 01.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zdewastowanej piaskownicy w rejo-
nie ul. Dantyszka – odpowiedź 18.08. 

15. [638] – 01.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie utrzymywania czystości wokół 
przystanku autobusowego „Urząd Pracy” przy 
ul. Kołłątaja w kierunku Chyloni – odpowiedź 
18.08. 

16. [639] – 01.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wyników kontroli drogowej na ul. 
Kołłątaja – odpowiedź 18.08. 

17. [640] – 01.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie rzeczywistego terminu montaŜu ba-
rierek ochronnych przy chodniku łączącym ul. 
Opata Hackiego z parkingiem osiedlowym - 
odpowiedź 18.08. 

18. [641] – 01.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie braku chodnika przy ul. Dantyszka - 
odpowiedź 12.08. 

19. [642] – 01.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wyników kontroli drogowej na ul. 
Kalksztajnów - odpowiedź 18.08. 
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20. [643] – 01.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie rzeczywistego terminu naprawy 
chodnika przy wjeździe do budynku Nowo-
grodzka 14 - odpowiedź 12.08. 

21. [644] – 01.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie rzeczywistego terminu naprawy 
chodnika przy ul. Śląskiej 22-26 - odpowiedź 
12.08. 

22. [645] – 06.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie udzielenia rzetelnej informacji na in-
terpelację dot. usunięcia dwóch topoli przy ul. 
Krauzego - odpowiedź 12.08. 

23. [646] – 06.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie uregulowania stanu terenowo-
prawnego przy ul. StraŜackiej  

24. [647] – 06.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie korzystania przez gminę z prywatnej 
działki nr 399/88 przy przystanku Rolnicza - 
odpowiedź 12.08. 

25. [648] – 06.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie przyczyn likwidacji spotkań z pra-
cownikami Biura Porad Obywatelskich w sie-
dzibie Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja - 
odpowiedź 19.08. 

26. [649] – 06.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie obniŜenia krawęŜnika przy przejściu 
dla pieszych obok budynku Warszawska 2 - 
odpowiedź 13.08. 

27. [650] – 06.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zmiany nawierzchni fragmentu 
chodnika przy skrzyŜowaniu Witomino-
Centrum (działka 110/30) - odpowiedź 13.08. 

28. [651] – 06.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie moŜliwości poszerzenia chodnika 
przy skrzyŜowaniu ul. Śląska i Podjazd w kie-
runku ul. 10 Lutego - odpowiedź 19.08. 

29. [652] – 06.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie braku poręczy przy schodach pro-
wadzących od ul. Podjazd do ul. Śląskiej - od-
powiedź 19.08. 

30. [653] – 06.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie nakazu rozbiórki zjazdu do nieru-
chomości Morska 166 - odpowiedź 19.08. 

31. [654] – 14.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie zgodności projektu budowlanego z 
decyzją o warunkach zabudowy w zakresie 
uzgadniania opinii Woj. Insp. Ochr. Środowi-
ska ad drzewostanu na dawnym nasypie przy 
ul. Curie Skłodowskiej - odpowiedź 25.08. 

32. [655] – 14.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie rozbieŜności pom. szacunkowych 
dwóch identycznych wniosków do budŜetu 
obywatelskiego w sprawie instalacji sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic Chwarznień-
skiej i Hodowlanej - odpowiedź 25.08. 

33. [656] – 14.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie wprowadzenia w błąd mieszkańców 
głosujących za projektem placu zabaw miej-
skich dla Leszczynek i Grabówka 

34. [657] – 14.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie problemów wynikających z uŜytko-
wania miejskich placów zabaw w godzinach 
nocnych 

35. [658] – 14.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie słupów napowietrznej linii telefo-
nicznej w dzielnicy Działki Leśne 

36. [659] – 14.08.2014 – radny Paweł Stolarczyk – 
w sprawie realizacji projektu badawczo-
edukacyjnego „Miasto Gdynia w okresie II 
wojny światowej” 

37. [660] – 20.08.2014 – radny Marcin Horała – w 
sprawie działalności przedstawicieli gminy we 
wspólnocie mieszkaniowej budynku przy ul. 
Abrahama 80-86. 

________________________________________ 
 


