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INFORMACJE O PRACY 
KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 20 maja: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Ocena systemu pomocy psychologicznej i 

terapeutycznej dzieciom-ofiarom przemocy w 
rodzinie. 

5. Kierunki ewaluacji systemu diagnozy, pomocy 
i wsparcia psychologiczno-terapeutycznego: 

a) Dla dzieci i rodzin w których wystąpił problem 
przemocy. 
b) Dla dzieci z placówek opiekuńczych, rodzinnych 
domów dziecka, rodzin zastępczych 
c) Dla ośrodka adopcyjnego. 
6. Wolne wnioski. 
7. Korespondencja. 
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 
Ad 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Bogdan 
KrzyŜankowski, stwierdzając prawomocność zebrania i 
witając zebranych, w tym gości:Wiceprezydenta Michała 
Gucia. dyrektor MOPS Mirosławę Jezior, oraz z-cę dyr. 
MOPS Franciszka Bronka  
Ad 2. Do porządku obrad wniesiono następujące zmiany: 
na wniosek Jerzego Miotke wykreślono z pierwotnej 
wersji w pkt 4 porządku słowa: „(Ocena) przyczyn nie-
powodzeń w dotychczasowym (systemie pomocy psycho-
logicznej i terapeutycznej…)” uznając, Ŝe nie naleŜy z 
góry sugerować członkom opinii. Ponadto radny zauwa-
Ŝył, Ŝe komisja powinna zająć się zaopiniowaniem pro-
jektu uchwały na najbliŜsza sesję, w sprawie ustalenia 
opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej 
komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami (zmiana 
uchwały), poniewaŜ problematyka dotyka spraw z zakre-
su działania komisji (rodzinnych, społecznych). Prze-
wodniczący Komisji zwrócił uwagę, Ŝe porządek obrad 
był podany do wiadomości radnych duŜo wcześniej, 
kaŜdy mógł wnieść o jego rozszerzenie i na pewno zosta-
ło by to uwzględnione. Wniosek o zmianę porządku 
obrad w pkt. 4 został przyjęty większością głosów 
(4/0/3). Porządek obrad z powyŜszą zmianą został przyję-
ty w głosowaniu: 7/0/0. 
Ad 3. Do protokołu z dnia 8.04.2009 r. nie było uwag, 
natomiast protokół z dnia 22.04.2009 r. został uzupełnio-
ny o poprawkę radnego Bartosza Bartoszewicza w 

brzmieniu: „Bartosz Bartoszewicz zauwaŜył, Ŝe dobrym 
rozwiązaniem jest zapraszanie na posiedzenia komisji 
wyjazdowych, odbywających się w róŜnych instytucjach 
Wiceprezydenta odpowiedzialnego za działalność tych 
placówek oraz dyrekcję MOPS. Daje to moŜliwość spoj-
rzenia na cały gdyński system opieki społecznej i funk-
cjonowania ośrodków wsparcia, a nie tylko na jego wy-
cinki z perspektywy działalności jednej placówki. Dyrek-
torzy kaŜdej z placówek nie mają obowiązku znać zasady 
funkcjonowania i zakresu zadań innych placówek w 
mieście, stąd teŜ pozyskiwana wiedza moŜe być niepeł-
na”. Oba protokoły zostały uznane za przyjęte. 
Ad 4. i 5. Na wstępie omawiania systemu pomocy psy-
chologicznej i terapeutycznej dzieciom-ofiarom przemo-
cy w rodzinie Przewodniczący Komisji wygłosił krótkie 
wprowadzenie do tematu, zaznaczając, Ŝe zwolnienie się 
z pracy większości terapeutów SOW, superwizora, ko-
nieczność korzystania ze specjalistycznej pomocy przez 
gdyńskie dzieci w przypadku najcięŜszych urazów poza 
granicami naszego miasta, wyłączenie wychowanków 
placówek opiekuńczych z zakresu działanie Specjali-
stycznego Ośrodka Wsparcia, czy zaprzestanie szkoleń 
opiekunów z Rodzinnych Domów Dziecka naleŜy kwali-
fikować jako niepowodzenia w systemie pomocy dzie-
ciom – ofiarom przemocy. Podkreślając wagę problemu 
przytoczył dane statystyczne ze strony 
www.dzieckokrzywdzone.pl, gdzie p. Monika Sajkowska 
w Raporcie z badań „Wiktymizacja wychowanków Do-
mów Dziecka” badaniu przeprowadzonym w 39 Domach 
Dziecka z terenu Polski ( wśród nich nie było gdyńskich 
placówek ) stwierdza m.in.: „Mniej więcej co dziesiąty 
wychowanek doświadczył w ostatnim roku jakiejś formy 
wykorzystywania seksualnego (...) Gwałtu lub współŜycia 
pod przymusem doświadczyło 8% badanych, 3% więcej 
niŜ raz (…) 2/3 ofiar nie przyznało się nikomu do tego, Ŝe 
zostały zgwałcone (…)Znaczna część profesjonalistów 
deklaruje pewność, iŜ ich wychowankowie nie doświad-
czyli w ostatnim roku Ŝadnych form wykorzystania. Zda-
niem przewodniczącego komisji na podstawie wyników 
raportu moŜna domniemywać istnienie podobnej sytuacji 
w Gdyni. Utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wspar-
cia dla Ofiar Przemocy miało spowodować znaczny 
postęp w rozwiązywaniu tych problemów, a Gdynia 
mogła stać się pod względem prewencji i opieki miastem 
wzorcowym dla innych ośrodków. SOW był pionierską 
jednostką w skali naszego kraju, utrzymywał kontakty z 
terapeutami z Europy, uczestniczył we wspólnych szko-
leniach, wprowadzał zachodnie standardy postępowania. 
Terapeuci Ośrodka przeprowadzili badania diagnostyczne 
dzieci z placówek opiekuńczych, współpracowali z Ro-
dzinnymi Domami Dziecka tworząc grupę edukacyjno 
superwizyjną, wskazywali nieprawidłowości, zalecali 
odpowiedni doboru dzieci do grup w Domu Dziecka i 
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Rodzinnych Domach Dziecka. W pewnym momencie 
dobrze pomyślany system zaczął szwankować na linii 
MOPS – terapeuci. Dzieci i wychowawcy z placówek 
opiekuńczych zostali odseparowani od SOW, zalecenia 
specjalistów przestały być realizowane. Pojawiła się 
opinia, Ŝe pomoc w takiej formule nie jest potrzebna. 
Doszło do zwolnienia dyrektora, a pracownicy, których 
kompetencje nieustannie podwaŜano, zaczęli się zwal-
niać.  
Wiceprezydent Michał Guć odnosząc się do wstępnie 
sformułowanej tezy o niepowodzeniach w działaniu 
systemu opieki uznał, Ŝe odejście pracowników z ośrod-
ka, a takŜe przerwanie realizacji programów europejskich 
stanowi poraŜkę. Obecnie dzieci korzystają ze specjali-
stycznej pomocy zewnętrznej, ale nie z pomocy świad-
czonej w SOW, placówki specjalnie do tego powołanej. 
Diagnoza tego stanu jest konieczna do budowy lepszego 
systemu opieki.  
W rozpoczętej dyskusji rady Sławomir Kwiatkowski 
skierował do p. Wiceprezydenta pytania czy rzeczywiście 
odseparowano rodziców i dzieci od specjalistów oraz 
jakie były przyczyny zwolnień pracowników SOW. 
Przewodniczącego komisji zapytał o podstawy przypusz-
czeń, Ŝe w gdyńskich Domach Dziecka doszło do nie-
prawidłowości. 
Przewodniczący B. KrzyŜankowski odesłał radnego do 
prokuratorskiego uzasadnienia umorzenia śledztwa, które 
uzyskał w prokuraturze i przesłał członkom komisji. 
Wyjaśnił równieŜ, Ŝe przytaczając statystyki z badań 
ogólnopolskich załoŜył istnienie podobnych zjawisk w 
placówkach gdyńskich, chociaŜ trudno wystąpienie tego 
typu zdarzeń udowodnić, a tym bardziej umieścić w 
czasie. Wnioski z wiedzy naukowej wskazują na zagro-
Ŝenie wynikające z psychologicznego przymusu odtwa-
rzania traumy i (w sprzyjających warunkach) powielania 
przez dzieci wykorzystywane seksualnie takich zachowań 
w okresie późniejszym. Stało się to główną troską przy 
podejmowaniu dyskusji i działań przez komisję. Nie jest 
istotą sprawy udowodnienie, czy były takie przypadki, bo 
występują we wszystkich placówkach tego typu w Polsce 
i Europie ( nie ma takiego systemu by w 100% im zapo-
biec), ale takie budowanie systemu, aby to zjawisko i 
jego skutki zminimalizować. SOW wypracował pewne 
standardy, których realizacja została przerwana.  
Podsumowując rozmowy przeprowadzone w placówkach 
w czasie komisji wyjazdowej 22 kwietnia br., zdaniem 
przewodniczącego, dzieci będące pod opieką systemową 
nie znajdują pomocy w SOW. Wcześniej ośrodek i tera-
peuci uzyskali wysoką ocenę pokontrolną (prof. E. Briz). 
Zatrudnieni przy Ośrodku Adopcyjnym psycholodzy nie 
są nie są przygotowani, by zastąpić działania SOW w 
stosunku do dzieci z placówek opiekuńczych w zakresie 
diagnozy, a tym bardziej terapii. 
Wiceprezydent M. Guć stwierdził, Ŝe przytoczone przez 
przewodniczącego na wstępie dane wywołują pewne 
wątpliwości – panie, które odeszły z SOW przebadały 
wszystkie dzieci i nie stwierdziły Ŝadnych przypadków 
przemocy seksualnej, co sugeruje brak przełoŜenia staty-
styki na wszystkie placówki lub skale oszustwa ze strony 
byłych pracowników (wnioski Pana Prezydenta z uzasad-
nienia prokuratorskiego). W tym zakresie moŜna odno-
tować sukces działań, gdyŜ osoby działające ze szkodą 
dla dzieci zostały usunięte z systemu. NaleŜy podkreślić, 
Ŝe pomoc dla ofiar przemocy w Gdyni na tle podobnych 
ośrodków i województw jest oceniana powyŜej średniej, 
w niektórych aspektach – wysoko, o czym moŜe świad-
czyć m. in. niedawno przyznana nagroda Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej. Według p. Wiceprezydenta 

problem w SOW zaczął narastać od maja 2007 r., kiedy 
zwrócono uwagę na zbyt powolne tempo diagnozowania 
podopiecznych. Po rozmowach dyscyplinujących praca 
zaczęła przebiegać sprawniej, okazało się, Ŝe szybsza 
diagnostyka jest moŜliwa. ZastrzeŜenia dotyczyły rów-
nieŜ organizacji pracy, co w konsekwencji spowodowało 
kontrolę, a w jej wyniku – naganę dla p. dyr. J. Fili. 
Placówka zachowała się skandalicznie, gdy trzeba było 
pomóc dzieciom, kontestując próby wsparcia z zewnątrz. 
W lutym 2008 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian, 
skutkiem czego p. J. Fila i p. G. Lewko z poparciem 
superwizor p. Justyny Zalewskiej - Klóski rozpoczęły 
działania przeciwne naprawie sytuacji, do których przy-
łączył się, zdaniem Wiceprezydenta, przewodniczący B. 
KrzyŜankowski. Konflikt był eskalowany, byłe pracow-
nice SOW wykorzystywały do tych działań dzieci, pod-
burzając je przeciwko opiekunom. W rezultacie placówki 
opiekuńcze zaczęły się skarŜyć, a w kwietniu odmówiły 
korzystania z usług świadczonych przez SOW. Była 
dyrektor SOW p. Fila zagroziła, a później rozpętała burzę 
medialną, Ŝe w placówkach dzieci (80%) są molestowa-
ne, a Prezydent to ukrywa . Wiceprezydent M. Guć zacy-
tował wypowiedzi udzielane prasie przez byłe pracowni-
ce, panią superwizor oraz przewodniczącego komisji. List 
p. Justyny Zalewskiej - Klóski trafił najpierw do prasy, a 
potem do Prezydenta. Pokłosiem publicznych zarzutów 
było natychmiastowe skierowanie przez Prezydenta 
sprawy do prokuratury. W marcu 2009 roku prokuratura 
umorzyła postępowanie (nie znajdując znamion przestęp-
stwa). Zdaniem Wiceprezydenta wywołany konflikt był 
walką o wpływy i pieniądze. Pani G. Lewko w wyjaśnie-
niach przed prokuratorem zeznała, Ŝe w swojej pracy nie 
opierała się na badaniach naukowych (kierując się intu-
icją czy odczuciami). Obecna sytuacja jest skutkiem 
powstałej zawieruchy, placówka która miała pomagać 
zadziałała odwrotnie, dzieci zostały naraŜone na stygma-
tyzację - trudno ocenić skalę powstałych szkód i krzywd 
wyrządzonych dzieciom, w tym utraconego zaufania do 
placówki i całego systemu pomocy i opieki nad dziec-
kiem krzywdzonym. Rodzinne Domy Dziecka i Dom 
Dziecka wycofały się ze współpracy z SOW. Zespól 
Placówek Specjalistycznych w zasadzie wypadł z syste-
mu, podwaŜone zostało przekonanie, ze pomoc psycho-
logiczna w ogóle moŜe pomagać. Na skutek skarg opie-
kunów skierowano prośbę o ocenę sytuacji do Polskiego 
Towarzystwa Higieny Psychicznej. Opinia dr Barbary 
BoŜeny Gójskiej wskazywała na próbę psychomanipula-
cji ze strony byłych terapeutów w stosunku do osób 
skarŜących się (odnośnie osoby, która się skarŜyła). 
Przewodniczący wystąpił o udostępnienie powyŜszej 
informacji (opinii). Wiceprezydent M. Guć przychyli się 
do prośby po sprawdzeniu, czy informacja zawierająca 
równieŜ dane poufne (osobowe), moŜe zostać przekazana 
komisji.  
Wiceprezydent podkreślając, Ŝe nagłośnione rzekome 
molestowanie było wymysłem, a Ŝadna taka sytuacja nie 
miała miejsca, stwierdził, Ŝe w dniu dzisiejszym nie ma 
obawy, iŜ terapeuci ukrywają problemy. W najbliŜszym 
czasie zostanie rozpisany konkurs na dyrektora ZPS. 
Głównym zadaniem nowego dyrektora będzie odzyskanie 
zaufania do placówki oraz włączenie ZPS do systemu, a 
takŜe praca z zespołem nad nadrobieniem powstałych 
strat.  
Radny Rafał Geremek podniósł problem sposobu pracy z 
dziećmi krzywdzonymi przez p. Lewko, która stwierdziła 
przed prokuratorem, Ŝe jej „doświadczenia” nie mają 
charakteru naukowego, to znaczy, Ŝe był to eksperyment 
(na dzieciach). Stąd rodzą się pytania jak mogło dojść do 
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czegoś takiego w jednostce nadzorowanej i kierowanej 
przez Miasto, jak wyglądała kontrola nad zespołem, jak 
Miasto zabezpieczyło się przed niepowodzeniem.  
Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe SOW jako placówka specja-
listyczna kontrolowana jest na wielu poziomach: nadzór 
merytoryczny pełni superwizor wybierany przez zespół 
(była nim p. J. Zalewska - Klóska), nadzór finansowy i 
organizacyjny, a takŜe funkcjonowanie placówki w sys-
temie sprawuje MOPS. W wyniku działań nadzorczych 
dokonano przyspieszenia diagnostyki z zachowaniem 
standardów. Wystąpienie pierwszych sygnałów o niepra-
widłowościach mogło spowodować zwolnienie dyrekto-
ra, ale wtedy P. Fila i p. Lewko znalazły sojusznika w 
osobie p. B. KrzyŜankowskiego i rozpoczęła się ostra 
batalia w obronie „wysokiej klasy specjalistów”. Radny 
Rafał Geremek zwrócił uwagę na pewną sprzeczność, 
bowiem pan Wiceprezydent Guć na komisji zwołanej po 
zwolnieniu z pracy pani dyr. Fili oświadczył, Ŝe dokonał 
tego natychmiast, jak tylko zorientował się, Ŝe nie jest 
ona zatrudniona na czas nieokreślony (jak przedtem 
myślał) i moŜe to zrobić w trybie natychmiastowym. 
Radny przypomniał, Ŝe podczas posiedzenia w czerwcu 
2008 Pan Wiceprezydent zapewniał, Ŝe nie będzie po-
dejmować Ŝadnych decyzji w sprawie SOW bez wiedzy 
komisji, a mimo to tak zrobił. 
Radny R. Geremek zapytał gdzie i w jaki sposób rozwią-
zywane będą problemy dzieci krzywdzonych, w zakresie 
diagnozy i terapii. 
Wicedyrektor MOPS Franciszek Bronk wyjaśnił, Ŝe 
pomoc udzielana jest w zakresie terapii rodzinnej i sys-
temowej. W przypadku zdiagnozowania powaŜnego 
problemu dyrektor danej placówki zobowiązany jest do 
zakontraktowania odpowiedniego specjalisty. Jeden z 
podopiecznych korzysta z pomocy ośrodka w Toruniu. 
Diagnozie podlega kaŜde dziecko trafiające do systemu. 
Wiceprezydent zapewnił, Ŝe obecny zespół specjalistów 
pracujących z dziećmi jest wydolny i współpraca prze-
biega bez zastrzeŜeń. 
Radny Bartosz Bartoszewicz uwaŜa, Ŝe w wyniku skon-
fliktowania stron padły bardzo powaŜne zarzuty, mocne 
słowa. Doszło do łatwego rzucania oskarŜeń i formuło-
wania zarzutów, które nie są sankcjonowane. Oczekiwał 
ze strony p. przewodniczącego B. KrzyŜankowskiego 
słów skruchy. Ma nadzieję, Ŝe wobec osób, które dopu-
ściły się pomówień zostaną wyciągnięte prawem przewi-
dziane konsekwencje. 
Dyrektor MOPS p. Mirosława Jezior, odnosząc się do 
zarzutów terapeutów o zmowie milczenia w sprawie 
rzekomego utajniania przez władze Miasta przypadków 
molestowania w placówkach, przypomniała, iŜ na posie-
dzeniu komisji w dniu 6 lutego 2008 r. panie stwierdziły, 
Ŝe Gdynia jest miastem, które stwarza „moŜliwości roz-
mowy na tematy tak trudne i rzadko prezentowane pu-
blicznie”. Panie zaprzeczają tym samym sobie, Ŝe nie 
mogły przebić się ze swoimi spostrzeŜeniami. W kwestii 
rotacji kadr p. Dyrektor podkreśliła, Ŝe zmiany personelu 
nie były skumulowane. Pracownicy odchodzili w róŜnych 
okresach czasu, m. in. dlatego, Ŝe praca jest mocno ob-
ciąŜającą, a płaca – zdaniem np. p. Fili - jest nieadekwat-
na. 
Radny S. Kwiatkowski zapytał o zarzut odseparowania 
dzieci od specjalistów. 
Wiceprezydent zaprzeczając wyjaśnił, Ŝe jedyny fakt 
molestowania seksualnego ostatnio stwierdzono, gdy 
sprawca sam się przyznał, jednakŜe SOW nic w tej spra-
wie nie zrobił. Opiekunowie zgłosili sprawę do MOPS-u, 
który podjął działania. ChociaŜ w chwili obecnej brakuje 
specjalistycznych Domów Rodzinnych, poczynione 

starania i wdroŜone programy niwelują stan podopiecz-
nych w Domu Dziecka (było ok. 100 dzieci – dziś ok. 
30), bądź przywracając dzieci rodzinom naturalnym, bądź 
umieszczając dzieci w tworzonych Rodzinnych Domach 
Dziecka. Nadzór nad mniejszymi placówkami jest efek-
tywniejszy. 
Zwrócono równieŜ uwagę na ograniczone i problema-
tyczne moŜliwości oceny specjalistów, a takŜe stosowa-
nych metod terapeutycznych. 
Wicedyrektor F. Bronk wyjaśnił, Ŝe współpracując z p. 
Filą od wielu lat, pozostawał w przekonaniu, iŜ będzie 
reagowała na uwagi i wnioski, które zostały jej przekaza-
ne.  
Radny Jerzy Miotke zaproponował, aby przy budowie 
nowego systemu doprecyzować zasady wyboru dyrektora 
placówki, zapewnić Miastu wpływ na dobór pracowni-
ków, nie pozostawiając tej kwestii do wyłącznej decyzji 
dyrektora ośrodka, dokonywać (zlecać) częste kontrole 
merytoryczne w placówce. Zapytał równieŜ, czy i na 
podstawie jakich wskaźników moŜna ocenić osoby obec-
nie zatrudnione w SOW oraz czy placówka jest wydolna. 
Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe nie moŜna ograniczać roli 
dyrektora, który później z dobranym zespołem będzie 
realizować cele ośrodka i przyjęte zadania. W budŜecie 
MOPS zarezerwowane są środki finansowe na ewaluacje 
placówek.  
Radna Danuta Reszczyńska spytała, czy byłym pracow-
nicom SOW będą postawione zarzuty na drodze sądowej. 
Wiceprezydent stwierdził, Ŝe wygłaszane publicznie 
pomówienia i kłamstwa kwalifikują się do odpowiedzial-
ności karnej i cywilnej. Obecnie analizowany jest zgro-
madzony materiał sprawy pod katem przekazania do 
sądu. UwaŜa, Ŝe postępowanie tych osób powinno zostać 
podane do publicznej wiadomości. Po zmianach organi-
zacyjnych i kadrowych w SOW atmosfera uległa znacz-
nej poprawie, rozpoczęła się współpraca psychologów z 
placówkami. Diagnozy dzieci z rodzinnych Domów 
Dziecka dokonywane są w Ośrodku Adopcyjnym w 
momencie przyjmowania dziecka, później – w chwili 
ewentualnie pojawiających się problemów, ośrodek 
reaguje dalszym odpowiednim postępowaniem.  
Wicedyrektor F. Bronk poinformował, Ŝe Dom Dziecka 
zatrudnia psychologa i pedagoga, diagnozuje podopiecz-
nych, prowadzi animację miękkich terapii w grupach. 
Funkcjonują równieŜ stałe zespoły analizujące kaŜdy 
przypadek na bieŜąco. 
Radny R. Geremek zapytał o wdraŜanie wniosków na 
temat działalności placówek, które sformułowane zostały 
przez pracownice SOW. 
Wicedyrektor MOPS wyjaśnił, Ŝe część z tych wniosków 
były na tyle oczywiste, Ŝe ich realizacja przebiegała juŜ 
wcześniej. Pewien wpływ miały takŜe na zasady przyj-
mowania dzieci do RDD.  
Omawiając kolejne kwestie dot. naprawy systemu, Wice-
prezydent M. Guć wyraził zaniepokojenie postępowa-
niem przewodniczącego komisji, który posiedzenia w 
placówkach nadzorowanych przez Miasto organizuje bez 
poinformowania i obecności resortowego przedstawiciela 
Prezydenta. Odniósł wraŜenie, Ŝe przewodniczący wpro-
wadza kolejny konflikt, który moŜe wywołać podobne 
skutki. Radny Rafał Geremek zwrócił uwagę na fakt, Ŝe 
Rada Miasta jest organem niezaleŜnym od Prezydenta i 
między innymi sprawuje funkcję kontrolną w stosunku 
do organu jakim jest Prezydent, w związku z tym ma 
prawo spotykać się tam, gdzie uzna to za stosowne.  
Radny R. Geremek uwaŜa, Ŝe wszyscy zostali ofiarami 
okoliczności i manipulacji. Radni byli prowokowani do 
opowiedzenia się po jednej ze stron, a nie posiadali takiej 
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wiedzy na temat sytuacji w SOW, jaką miał pan Wice-
prezydent.  
Dyskutowano dalej na temat kontrowersyjnej pracy 
terapeutów, którzy zwolnili się z SOW i kolejnych kon-
troli, które nie wykazały nieprawidłowości ze strony 
organów nadzorczych.  
Przewodniczący B. KrzyŜankowski odpowiadając rad-
nemu Bartoszewiczowi na stwierdzenie: „Ŝe dochodzenie 
prokuratorskie ustaliło, Ŝe w Domu Dziecka nie było 
przypadków molestowania„, zwrócił uwagę, Ŝe docho-
dzenie (zgodnie z doniesieniem Pana Prezydenta) doty-
czyło niedopełnienia obowiązku zgłaszania naduŜyć 
seksualnych przez pracowników SOW (co nie znalazło 
potwierdzenia), a nie stwierdzenia, czy w Domu Dziecka 
były przypadki molestowania. Jednocześnie podkreślił, 
Ŝe praktycznie niemoŜliwe jest wykluczenie takich przy-
padków, a co najwyŜej moŜna stwierdzić, Ŝe nie ma 
dowodów jednoznacznie potwierdzających takie zdarze-
nia, natomiast bezsprzeczne są zagroŜenia, (potwierdzone 
przez badania) - dzieci ofiary odtwarzają tego typu trau-
mę stając się ponownie ofiarami, lub sprawcami. Zwrócił 
równieŜ uwagę, Ŝe główne przesłanie przywoływanego w 
dyskusji listu superwizor p. J. Zalewskiej - Klóski zawar-
te jest w pierwszym zdaniu, w którym zwraca uwagę na 
niszczące jej zdaniem działania Pana prezydenta Gucia 
wobec zespołu terapeutycznego SOW. Uznanie, Ŝe były 
niepowodzenia w gdyńskim systemie opieki, prowokuje 
do zastanowienia się, czy zawiódł system, czy czynnik 
ludzki. JeŜeli system to trzeba go zmienić, jeŜeli ludzie 
(jak twierdzi Pan Prezydent) to czemu po odejściu 
„złych” terapeutów dzieci z placówek opiekuńczych 
nadal są odizolowane od moŜliwości pomocy w SOW i 
czemu próbuje się tworzyć system alternatywny, tylko 
dla dzieci z placówek opiekuńczych, oparty o Ośrodek 
Adopcyjny. 
Wiceprezydent M. Guć powtórzył zarzuty wobec pań 
byłych terapeutek SOW oraz przewodniczącego B. Krzy-
Ŝankowskiego dot. nagłaśniania rzekomych przypadków 
molestowania. Działania tych osób przeszkadzały w 
wyjaśnieniu sprawy. Natomiast system zadziałał w spo-
sób ujawniający nieprawidłowości związane z działania-
mi ludzi.  
Radny R. Geremek zauwaŜył problemy w komunikacji 
pomiędzy jednostkami, niedostosowanie układu admini-
stracyjnego do delikatnej materii problemów psycholo-
gicznych. Podkreślił, Ŝe działania przewodniczącego i 
komisji powodowane były troską o dzieci. 
Wiceprezydent na prośbę radnych wyjaśniał obecną 
sytuację dzieci trafiających do systemu. Zapewnił, Ŝe 
diagnozy i terapie o odpowiednich standardach przepro-
wadzane są przez specjalistów, dzieciom zapewniona jest 
opieka. Poinformowano równieŜ o formach wypoczynku 
letniego dla podopiecznych. Propozycja umieszczenia 
SOW w strukturach opieki zdrowotnej jest nadal brana 
pod uwagę, nie znane są jednak moŜliwości finansowania 
(obawa o brak kontraktów z NFZ i ich ciągłości).  
Przewodniczący zwrócił się ponownie o udostępnienie 
uzasadnienia prokuratorskiego, o które wystąpił do pre-
zydenta przed dwoma tygodniami. Wiceprezydent roz-
waŜy sposób przekazania dokumentu, po jego uprawo-
mocnieniu się. 
Przewodniczący podziękował gościom za przybycie 
uznając, Ŝe temat nie został wyczerpany i konieczne jest 
jego kontynuowanie. 
Ad 6. Sformułowano następujące wnioski dotyczące 
poprzedniego, wyjazdowego posiedzenia Komisji: 

1. o wykonanie wiat z ławką na przystankach 
autobusowych przy ul. Jaskółczej (dojazd do 

DPS-u przy ul. Pawiej), 
2. o likwidacje barier architektonicznych – 

podjazd dla wózków inwalidzkich wzdłuŜ 
schodów pomiędzy ul. Jaskółczą i Pawią, 

3. rozpatrzenie rozbudowy DPS-u przy ul. Pawiej 
o kuchnię zapewniającą moŜliwość 
przygotowania na miejscu pełnego wyŜywienia 
pensjonariuszom.  

PowyŜsze wnioski związane są z zapewnieniem komfortu 
poruszania się mieszkańcom i gościom DPS (w budowie) 
oraz sugestiami osób, które zaobserwowały wyŜszy 
komfort Ŝywieniowy (jakościowo) przy stacjonarnej 
obsłudze.  
Ad 7. Korespondencji nie omawiano – brak pism. 
Ad 8. Następne spotkanie odbędzie się w stałym terminie 
posiedzeń tj. 17 czerwca.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa - 21 maja: 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Stanisław 
Borski, który przywitał członków komisji oraz stwierdził kwo-
rum. 

Porządek obrad: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję 

RMG: 
4.1 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 
w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej 
przedłuŜenia w kierunku południowo-zachodnim; 
4.2 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack 
w Gdyni – tzw. Kacze Buki; 
4.3 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, 
terenu połoŜonego na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. 
Jeziora Kackiego; 
4.4 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni; 
4.5 ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Lipowej; 
4.6 zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr V/106/07 z dnia 28 
lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe 
osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi 
zmianami (wraz z autopoprawką); 
4.7 wyraŜenia woli objęcia przez Gminę udziałów w podwyŜ-
szonym kapitale zakładowym spółki PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdyni; 
4.8 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu 
pn.: IntAirBaltic w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckie-
go 2007 – 2013; 
4.9 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu 
pn.: INTERFACE w ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Południowy Bałtyk; 
4.10 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako członka Stowarzy-
szenia Miast Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni, do 
projektu pn.: „South-North Axis” (Sonora) w ramach programu 
INTERREG IVB – Europa Środkowa 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 14 

kwietnia 2009r. 
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji. 
Ad. 1 
Wiceprezydent Marek Stępa i Dyrektor Biura Planowania Prze-
strzennego – p.Marek Karzyński przedstawili projekty następu-
jących uchwał: 

• druk 4.1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, re-
jon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej prze-
dłuŜenia w kierunku południowo-zachodnim; 
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W lutym 2008 roku Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę w 
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon 
łącznika gdyńskiego Trasy Kaszubskiej.  
Prace nad przebiegiem Trasy Kaszubskiej wykazały, Ŝe naleŜy 
dokonać ponownej analizy parametrów „łącznika”. 
Radny Mariusz Bzdęga zapytał, który wariant Trasy Kaszubskiej 
zostanie wybrany. Prezydent M.Stępa odpowiedział, Ŝe jeszcze 
trudno w tej chwili ocenić. ZaleŜy to od decyzji samorządu 
województwa.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 7/0/0 

• druk 4.2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – 
tzw. Kacze Buki; 

Konieczność zmiany planu spowodowana jest błędem w doku-
mentacji dotyczącej podziału własnościowego, w wyniku które-
go właściciele jednej z działek zostali pozbawieni dostępu do 
drogi publicznej. Usunięcie tego błędu wymaga sporządzenia 
zmiany miejscowego planu. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 7/0/0 

• druk  4.3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu połoŜone-
go na zachód od ulicy Sopockiej, rejonu tzw. Jeziora 
Kackiego. 

Na części tego terenu w 2008 r. Rada Miasta ustanowiła uŜytek 
ekologiczny. Zabudowa jest tu niemoŜliwa. Na terenie wykra-
czającym poza uŜytek dopuszcza się „małą zabudowę” oraz 
funkcję turystyczno-rekreacyjną na działkach przylegających do 
lasu. WaŜnym elementem planu w tym rejonie jest przebieg linii 
kolei metropolitalnej oraz budowa 2 przystanków kolejowych – 
Wielki Kack i Karwiny. Dyrektor M.Karzyński przedstawił 
informację na temat sposobu rozpatrzenia przez Prezydenta 
uwag, które wpłynęły od mieszkańców. Radny Arkadiusz Gu-
razda spytał, czy ciągle istnieje w tym rejonie „biała droga” – 
ustanowiona zwyczajowo przez mieszkańców. Prezydent 
M.Stępa odpowiedział, Ŝe był tam spór pomiędzy właścicielem 
działki a gminą, ale sąd przyznał rację gminie z uwagi na pu-
bliczny charakter drogi. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 

• druk  4.4 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej 
Góry w Gdyni; 

Projekt tej uchwały dotyczy tylko 1 karty terenu. Zmiana planu 
jest związana tylko z dostosowaniem linii zabudowy do nowej 
koncepcji rozbudowy Teatru Muzycznego. Inne ustalenia planu 
pozostają bez zmian. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 

• druk  4.5 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gmin-
nej – ul. Lipowej; 

Uchwała ma charakter porządkowy – naleŜało dokładnie określić 
przebieg ulicy i pozycję w wykazie.  
Przewodniczący S.Borski zauwaŜył, Ŝe Rada Dzielnicy Wielki 
Kack - na wniosek mieszkańców - zwróciła się niedawno do 
ZDiZ z prośbą o uregulowanie przebiegu ul.Lipowej. 
 Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
Z-ca Dyrektora ZKM w Gdyni - p. Katarzyna Hebel przedstawi-
ła projekt uchwał: 
druk 4.6 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 
V/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbio-
rowej z późniejszymi zmianami (wraz z autopoprawką). 
W nowej taryfie pojawiają się bilety : 30-dniowe, semestralne 
oraz 1-godzinne. Likwiduje się bilety dekadowe oraz strefy 
taryfowe. Proponowane zmiany wiąŜą się z procesem integracji 
w obrębie Związku Metropolitalnego. Nowością będzie moŜli-
wość bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami ZKM - dla 
właścicieli pojazdów prywatnych - w dniu 22 września, który 
jest Europejskim Dniem bez Samochodu. 

Radny Arkadiusz Gurazda zapytał, czy warunkiem wydania 
biletu elektronicznego jest podanie nr pesel. Pani K.Hebel 
wyjaśniła, Ŝe podawanie nr pesel jest konieczne przy wydawaniu 
tylko biletów imiennych i nie jest on ujawniony na bilecie. 
Pozostaje w bazie danych, która jest chroniona ustawą o ochro-
nie danych. 
Radna Ewa Krym zadała pytanie, czy bilet 1-godzinny kasuje się 
w kaŜdym pojeździe, z którego korzysta się w ciągu 60 minut 
waŜności biletu. Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe tylko raz - w pierw-
szym autobusie lub trolejbusie. 
Prezydent M.Stępa zauwaŜył, Ŝe na nowej taryfie najbardziej 
skorzystają osoby, które muszą się przesiadać oraz osoby, które 
korzystając z komunikacji miejskiej przekraczają granice tary-
fowe. 
Radna E.Krym zapytała, czy pasaŜerowi grozi mandat w sytu-
acji, gdy autobus stał w „korku” i bilet 1-godzinny stracił w tym 
czasie waŜność. Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe jeŜeli pasaŜer 
wsiądzie do kolejnego pojazdu z niewaŜnym juŜ biletem, to 
moŜe być ukarany. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
Wiceprezydent M.Stępa przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyraŜenia woli objęcia przez Gminę udziałów w podwyŜszonym 
kapitale zakładowym spółki PKP Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gdyni – druk 4.7 
Objęcie udziałów przez Gminę daje naszym władzom większy 
wpływ na wizerunek i funkcjonalność tego przedsiębiorstwa. 
Radny A.Gurazda zapytał, skąd będą na ten cel środki, bo ten 
wydatek nie był wcześniej zaplanowany. Prezydent M.Stępa 
odpowiedział, Ŝe jest to zadaniem Skarbnika, środki prawdopo-
dobnie będą przeniesione z rezerwy budŜetowej. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
Pan Kazimierz Iwaszko – Główny Specjalista w Biurze Rozwoju 
Miasta przedstawił projekty następujących uchwał: 

• druk 4.8 – w sprawie przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni jako Partnera do projektu pn.: IntAirBaltic w 
ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 
– 2013 

Celem projektu jest rozwój transportu lotniczego w oparciu  
o nowe lotnisko Gdynia-Kosakowo. Projekt będzie dofinanso-
wany ze środków unijnych. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 

• druk 4.9 – w sprawie przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni jako Partnera do projektu pn.: INTERFACE w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Połu-
dniowy Bałtyk 

Projekt ma na celu rozwój i integrację transportu morskiego z 
systemem transportu publicznego w mieście. Projekt będzie 
dofinansowany ze środków unijnych. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 

• druk 4.10 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako 
członka Stowarzyszenia Miast Autostrady Burszty-
nowej z siedzibą w Gdyni, do projektu pn.: „South-
North Axis” (Sonora) w ramach programu INTER-
REG IVB – Europa Środkowa 

Celem projektu jest zwiększenie regionom Europy Środkowej 
dostępności szlaków komunikacyjnych biegnących wzdłuŜ osi 
północ –południe. 
Projekt będzie realizowany w oparciu o środki unijne. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
Ad. 2 
Przyjęto bez uwag protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14 
kwietnia br. 
Wynik głosowania 8/0/0 
Ad. 3 
Radny Mariusz Bzdęga wystąpił z wnioskiem, aby na kolejne 
posiedzenie Komisji został zaproszony Kierownik Referatu ds. 
Współpracy z Radami Dzielnic – p.Tomasz Kamiński. Wniosek 
został przyjęty. 
Ad. 4 
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Ustalono termin kolejnego posiedzenia: czwartek , 18 czerwca, 
godz. 16,15. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
____________________________________________________ 
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 16 
czerwca: 
 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM. 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następującej projekty uchwał w 
sprawach: 
• zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2009 (4.1.) – projekt omawiali skarb-
nik, prof. K.Szałucki i p. Karin Moder z Wydziału 
Kultury. Wydatki na miejski kalendarz imprez zo-
staną zwiększone o 2,5 mln zł. Wg wyjaśnień skarb-
nika tak duŜe niedoszacowanie potrzeb jest skutkiem 
zbytniego rygoryzmu podczas konstruowania budŜe-
tu. Opinia pozytywna – 3/0/2 

• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, 
rejon Al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej (4.3.) – pro-
jekt zreferowali wiceprez. M.Stępa i p. A.Kowalska 
z BPP. Opinia pozytywna – 5/0/0 

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: 
Chwarzno – Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Po-
toku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych 
„Zielenisz” i „Obwodnica” (4.4.) – projekt zrefero-
wali wiceprez. M.Stępa i p. A.Kowalska z BPP. 
Opinia pozytywna – 5/0/0 

Ad. 2 
Pozostałe projekty uchwał (w tym punkt 4.6. - przyjęcie 
raportu z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z 
planem gospodarki odpadami na lata 2005-2007 z 
uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011 dla Mia-
sta Gdyni) postanowiono omówić na posiedzeniu wspól-
nym z Komisją Strategii, 23 czerwca, godz. 16.00. 
____________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 17 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
4.1 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2009 – projekt zreferował Skarbnik 
Miasta, część dotyczącą wydatków na kulturę przy-
bliŜyła p. Karin Moder z Wydziału Kultury.  

opinia pozytywna – 7/0/0 
4.22. przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z 
dróg na terenie Gdyni 
opinia pozytywna – 7/0/0 
4.3.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon 

Al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej – projekt zreferował p. 
wiceprez. M.Stępa i dyrektor M.Karzyński. 
opinia pozytywna – 7/0/0 
4.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: 
Chwarzno – Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku 
Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz” 
i „Obwodnica”. 
opinia pozytywna – 8/0/0 
Aneks: 
1. wezwania do usunięcia naruszenia prawa złoŜonego 
przez Tadeusza Padzikowskiego dotyczącego uchwały nr 
IX/226/07 Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2007 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, 
rejon ulic Drzymały, Ramułta, 
opinia pozytywna – 7/0/0 
2 zmiany uchwały nr XVII/410/08 RM Gdyni z 27 lutego 
2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za 
parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobie-
rania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej – projekt 
zreferował wiceprez. M.Stępa, poinformował równieŜ, Ŝe 
jest przygotowywana autopoprawka do tego projektu. 
Komisja postanowiła zaopiniować projekt wraz z autopo-
prawką na posiedzeniu tuŜ przed sesją. 
4.6. przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony 
środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 
2005-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-
2011 dla Miasta Gdyni 
opinia pozytywna – 4/0/0 
Dokończenie posiedzenia nastąpi 24 czerwca, o godz. 
11.00.  
Po sesji komisja spotka się celem omówienia rankingu 
ulic. 
Komisja zaprasza wiceprez. M.Stępę i wiceprez. 
B.Stasiaka. 
____________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 18 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 
na czerwcową sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione. 
3. Terminy kolejnych posiedzeń.  

Ad 1.  
Numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w 
zaplanowanym porządku obrad RMG. 
4.1. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w spr. uchwalenia 
budŜetu Miasta Gdyni na rok 2009: 
Zmiany wyszczególnione w uzasadnieniu projektu przed-
stawiła pani Joanna Sakowicz – kierownik Referatu 
Planowania i Analiz.  
Merytorycznych wyjaśnień udzielała Wiceprezydent Ewa 
Łowkiel. 
Na pytania związane z finansowaniem zadań ujętych w 
Miejskim Kalendarzu Imprez Kulturalnych odpowiadała 
pani Karin Moder, reprezentująca Wydział Kultury, 
Rekreacji i Sportu.  
Przewodnicząca komisji, radna M. Borusewicz, poprosiła 
o wyjaśnienia w związku z planowanym zwiększeniem o 
50 tys. zł. środków przeznaczonych na prace moderniza-
cyjne w I LO, kosztem zmniejszenia środków zaplano-
wanych na opracowanie dokumentacji przyszłościowej 
dot. modernizacji szkół podstawowych. 
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Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iŜ konieczne było 
ograniczenie zakresu prac realizowanych w placówce 
przy ul. Narcyzowej, poniewaŜ mogą one być wykony-
wane jedynie w okresie wakacyjnym. Czas pełnej reali-
zacji prac będzie rozłoŜony na kilka lat z uwagi na ich 
bardzo duŜy zakres.  
W związku z kolejnym pytaniem - jak w kontekście 
powyŜszego przedstawia się kwestia przeniesienia I LO, 
Wiceprezydent E. Łowkiel stwierdziła, iŜ będzie to moŜ-
liwe z chwilą zakończenia remontu placówki na Chwarz-
nie.  
W związku z zaplanowanym zwiększeniem o 2.500.000 
zł. środków przeznaczanych na wydarzenia kulturalne 
realizowane w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez, 
radny M. Bzdęga poprosił o wyjaśnienie, co kryje się pod 
tytułami: „Lato zaczyna się w Gdyni – Noc Świętojań-
ska” oraz „Dodatek Świętojański”. 
Odnośnie pierwszej kwestii („Lato zaczyna się …”) pani 
K. Moder poinformowała, iŜ zaplanowane wydatki w 
wys. 50 tys. zł. związane są z promocją wydarzeń – m. in. 
plakaty, banele, spoty reklamowe telewizyjne i radiowe, 
obsługa Centrum Kultury. 
„Dodatek Świętojański” to wkładka do Dziennika Bał-
tyckiego informująca o wszystkich wydarzeniach z za-
kresu kultury, sportu i rekreacji, jakie będą miały miejsce 
w Gdyni.  
Na pytanie radnego M. Bzdęgi, czy na realizację imprez 
zaciągnięty będzie kredyt, pani J. Sakowicz odpowiedzia-
ła twierdząco: przychód w wysokości 2,5 mln. zł. to 
zaciągnięty kredyt.  
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski powołał się na wyjaśnie-
nia Skarbnika Miasta przedstawione na posiedzeniu innej 
komisji, zgodnie z którymi kredyt będzie ewentualnie 
uruchomiony pod koniec b.r. 
Pani J. Sakowicz potwierdziła powyŜsze wyjaśniając 
ponadto, iŜ taki zapis jest konieczny z uwagi na wymóg 
zbilansowania budŜetu. W praktyce jest tak, Ŝe tego 
rodzaju wydatki często nie są realizowane.  
Na pytanie r. M. Bzdęgi o przewidywane koszty „Nocy 
Świętojańskiej” pani K. Moder poinformowała, iŜ jest to 
koszt w wysokości 80 tys. zł. Środki te są uwzględnione 
w budŜecie. Koszt będzie niŜszy o 700 tys. zł. w porów-
naniu z rokiem ubiegłym. Jest to wynik negocjowania 
cen z podwykonawcami.  
Opinia pozytywna: 3/0/1 
4.7. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego …”: 
Projekt wraz z treścią autopoprawki omówiła Wiceprezy-
dent E. Łowkiel.  
Autopoprawka związana jest z koniecznością rezygnacji 
z dotychczasowego zapisu regulaminowego, dot. odpłat-
ności za godziny ponadwymiarowe. Analiza orzecznic-
twa wskazuje na konieczność stosowania regulacji zawar-
tych w Karcie Nauczyciela. Regulacja przyjęta 10 lat 
temu w przedmiotowym zakresie przez gdyński samorząd 
jest dla nauczycieli znacznie korzystniejsza, jednak 
orzecznictwo wskazuje, Ŝe gmina nie moŜe stosować 
własnych przepisów, poniewaŜ przekracza tym samym 
kompetencje wynikające z ustawy.  
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.8. – zmiany w Uchwale /…/ w spr. przyjęcia Regulami-
nu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym …: 
Projektodawcy wnoszą projekt bardzo wcześnie. Intencją 
jest zapewnienie ciągłości wypłat dla uczniów.  
Wiceprezydent poinformowała członków komisji o obo-
wiązującym obecnie kryterium dochodowym oraz no-

wym wzorze wniosku (ograniczonym obecnie do mini-
mum wymaganego ustawowo). 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 
4.9. – w spr. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego 
nr 46 …: 
Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel. 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  
Ad 2.  
- W związku z informacją r. E. Krym o pismach kierowa-
nych przez nauczycieli SP Nr 48 w związku z niewyko-
nywaniem prac remontowych na terenie szkoły, Wice-
prezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iŜ prace nie zostaną 
podjęte do czasu wykonania stosownych ekspertyz. Stan 
taki związany był m. in. z duŜymi trudnościami ze znale-
zieniem podmiotu, który podjąłby się wykonania eksper-
tyz – bardzo skomplikowanych w zakresie obliczeń 
matematycznych. 
W związku z pytaniem Przewodniczącej komisji Wice-
prezydent stwierdziła, iŜ do czasu zakończenia remontu, I 
LO musi funkcjonować w dotychczasowej siedzibie.  
Zdaniem Przewodniczącej M. Borusewicz konieczne jest 
uruchomienie bezpośredniej linii autobusowej dla mło-
dzieŜy Dąbrowy, Karwin i Orłowa w momencie przenie-
sienia I LO na Witomino. 
- Kolejna kwestia podniesiona przez radną E. Krym 
wiązała się z terminem otrzymania środków przez szkoły, 
w których utworzone zostaną dodatkowe oddziały dla 6-
latków.  
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iŜ ministerstwo nie 
określiło jeszcze standardów jeśli chodzi o liczebność 
takich oddziałów. Z takim ustaleniem wiązać się będzie 
określenie wysokości subwencji.  
- Radna E. Krym postawiła do dyskusji pytanie związane 
z problemem dbania o tereny przyszkolne: - Czy Komisja 
Oświaty moŜe być inicjatorem zorganizowania konkursu 
dla szkół? 
Radna M. Borusewicz zasugerowała, iŜ powyŜsza kwe-
stia moŜe być rozwiązana w ramach konkursów dla rad 
dzielnic.  
- Radny Z. Zmuda Trzebiatowski poinformował o braku 
dostępu w soboty do boiska III LO. Zdaniem radnego 
wskazane byłoby ustalenie zasad w zakresie dostępności 
do szkolnych boisk, które obowiązywałyby dyrektorów 
wszystkich szkół. 
Wiceprezydent E. Łowkiel zapewniła, iŜ wyjaśni tę kwe-
stię w rozmowie z dyrektorem III LO.  
Ad 3.  
Termin posiedzenia wyjazdowego: 29 czerwca; godz. 14, 
teren SP Nr 48; 
Termin posiedzenia związanego z opiniowaniem projek-
tów uchwał: 20 sierpnia b.r.; godz. 14.30 
______________________________________________ 
 
ZARZADZENIA PREZYDENTA MIA-

STA W SPRAWACH: 
  

2009-05-26: 
 
10756/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne na dostawę czte-
rech samochodów osobowych dla Urzę-
du Miasta Gdyni w 2009r. 

10757/09/V/P - przygotowania i organizacji pokon-
kursowej wystawy zdjęć najlepszych fo-
tografików startujących w XIII edycji kon-
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kursu „Gdańsk Press Photo” im. Zbi-
gniewa Kosycarza, w tym równieŜ prac 
fotografików gdyńskich 

10758/09/V/P - zlecenia organizacji Wielkiego Fe-
stynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 
oraz druku plakatów informujących o tym 
wydarzeniu 

10759/09/V/P - przygotowania materiałów prezen-
towanych na konferencji „Dobre praktyki 
samorządu wspierające aktywność osób 
niepełnosprawnych” 

10760/09/V/P - powołania składu komisji oceniają-
cej oferty zgłoszone przez podmioty 
prowadzące działalność poŜytku pu-
blicznego na realizację zadania dotyczą-
cego wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci niewidomych i słabowidzących, 
mieszkańców Gdyni 

10761/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wol-
nej ręki na organizację programu arty-
stycznego w namiocie na Pl. Grunwaldz-
kim podczas Tall Ships’ Races 2009 

10762/09/M/V - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy 
Al. Piłsudskiego 50B w Gdyni 

10763/09/M/V - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy 
ul. Szafranowej 12 w Gdyni 

10764/09/U/V - wyraŜenia zgody na przepisanie 
pozwolenia na budowę w zakresie bu-
dowy kanalizacji deszczowej na rondzie 
krzyŜujących się ulic Bosmańskiej, Beni-
sławskiego i Nasypowej w Gdyni 

10765/09/U/V - zmiany Zarządzenia na pełnienie 
funkcji nadzoru inwestorskiego nad re-
alizacją i w okresie gwarancji zadania: 
,,Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sporto-
wej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy 
ulicy Wileńskiej w Gdyni’ 

10766/09/U/V - uregulowania naleŜności za 
umieszczenie urządzeń infrastruktury 
(przyłącza kanalizacji deszczowej) w pa-
sie drogowym ulicy Sportowej w Gdyni w 
związku z budową stadionu rugby z za-
pleczem socjalnym 

10767/09/U/V - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie napraw 
nawierzchni drogowej ulicy Cylkowskie-
go 

10768/09/U/V - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na aktualizację projektu 
budowlanego i wykonawczego zagospo-
darowania Zespołu Parkowego w Gdyni 
Chwarznie 

10769/09/O/V - zawarcia umów zlecenie na realiza-
cję zajęć dodatkowych/wyrównawczych 
w ramach projektu „Dobry zawód gwa-
rancją sukcesu” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

10770/09/O/V - powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia konkursu na stanowi-
sko dyrektora: Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 17, Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1, Zespołu Szkół Usługowych oraz 

Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego w 
Gdyni 

10771/09/V/O - organizacji roku szkolnego 2009-
2010 w prowadzonych przez miasto 
Gdynię przedszkolach i Młodziezowym 
Domu Kultury 

10772/09/M/V - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Krokowskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10773/09/M/V - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Skrzy-
powej 30 przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

10774/09/M/V - określenia warunków dołączenia i 
wykazu nieruchomości gruntowej, poło-
Ŝonej przy ulicy Łanowej 

10775/09/M/V - ustalenia warunków oddania w 
uŜytkowanie wieczyste ułamkowej nie 
wydzielonej części gruntu przynaleŜnego 
do lokalu mieszkalnego połoŜonego przy 
ul. A.Necla 11-13 kl.11 oraz ustalenia 
terminu jego trwania 

10776/09/M/V - upowaŜnienia do podpisania anek-
su nr 7 do umowy dzierŜawy nr TG 
/524/92 z dnia 21 grudnia 1992 roku 
przedmiotem której jest grunt połoŜony 
na hali płaskiej - pawilon handlowy nr 
238 

10777/09/U/V - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej budowy 
przedłuŜenia wjazdu na teren Szkoły 
Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskie-
go 

10778/09/U/V - wystąpienia z wnioskiem o stwier-
dzenie nabycia spadku 

10779/09/U/V - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości poniŜej 14.000 EUR, na wy-
konanie geodezyjnego wydzielenia pasa 
drogowego oraz parkingu przy ul. Orłow-
skiej 

10780/09/P/V - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Witomino – Radiostacja fe-
stynu „Noc Świętojańska” w dniu 06 
czerwca 2009 r. 

10781/09/P/V - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Pogórze festynu integracyj-
nego w dniu 06 czerwca 2009 r. 

10782/09/P/V - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Oksywie Festynu Kaszub-
skiego w dniu 13 czerwca 2009 r. 

10783/09/O/V - akceptacji zmian w umowie nr 
SK/273/OZ/6-W/2009 z dnia 26 stycznia 
2009 r. 

10784/09/U/V - udzielenia zamówienia w trybie do 
14.000 EUR na wykonanie oceny ko-
nieczności zastosowania sygnalizacji 
świetlnej na skrzyŜowaniu ulic Nowicz-
lińskiej – AnyŜowej w Gdyni 

10785/09/P/V - zorganizowania Juwenaliów 2009 
pod nazwą „Delfinaria” 

10786/09/P/V - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację fe-
stiwalu Kultur Świata Globaltica 2009 

10787/09/M/V - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
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Gdynia, połoŜonych w Gdyni przy ul. 
Aresa przeznaczonych do wydzierŜa-
wienia 

10788/09/M/V - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego 
Sp. z o.o. w Gdańsku 

10789/09/S/V - ogłoszenia konkursu na stanowisko 
dyrektora jednostki budŜetowej – Zespo-
łu Placówek Specjalistycznych im. Kazi-
mierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni 
oraz przyjęcia regulaminu komisji kon-
kursowej 

10790/09/O/V - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
gimnastycznej w V Liceum Ogólno-
kształcącym w Gdyni dla Uczniowskiego 
Klubu Sportowego ,,Olimpijczyk” z 
Drawska Pomorskiego 

10791/09/M/V - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Wójta Radtke-
go przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10792/09/M/V - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonej przy ul Władysława IV 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

10793/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Jana z Tarno-
wa oraz przy ul. Rycerskiej przeznaczo-
nej do wydzierŜawienia 

10794/09/V/U - akceptacji zmiany treści umów: nr 
KB/437/UP/125/W/2008 na wykonanie 
dokumentacji projektowo – kosztoryso-
wej budowy 4 – podstacji prostowniko-
wych do zasilania sieci trakcyjnej trolej-
busowej na terenie Gdyni oraz nr 
KB/409/UP/113/W/ na wykonanie doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej bu-
dowy i remontu podstacji prostowniko-
wych do zasilania sieci trakcyjnej na te-
renie Sopotu 

10795/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na realizację przyłączy 
kanalizacji deszczowej do posesji poło-
Ŝonych przy ul. Orłowskiej 66,70,72,74 

10796/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na sprawowanie nadzo-
ru autorskiego w trakcie realizacji insta-
lacji oraz wyposaŜenia w toaletach ogól-
nodostępnych zlokalizowanych w pawi-
lonach przy Al. Jana Pawła II w Gdyni” 

10797/09/V/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego poniŜej 
5.150.000 EUR w trybie przetargu nie-
ograniczonego na wykonanie robót bu-
dowlanych, polegających na przebudo-
wie budynku przy ul. Grabowo2/Morska 
89 

10798/09/V/M - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego poniŜej 
206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzo-
ru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji robót budowlanych, 
polegających na przebudowie budynku 
przy ul. Grabowo2/Morska 89 
/MGGrabowo 

10799/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na ociepleniu ścian bu-
dynku Ŝłobka „Niezapominajka” w Gdyni 

10800/09/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR 500 
zestawów gdyńskich fregat – monet oko-
licznościowych emitowanych z okazji 
zlotu Ŝaglowców The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia 

10801/09/V/M - udzielenia zamówienia w trybie z 
wolnej ręki powyŜej 14.000 EUR a poni-
Ŝej 206.000 EUR na realizację promocji 
Gdyni przez Polski Związek Koszykówki 

10802/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie tablic formatu 
A4 z dyplomami w etui dla zwycięzców 
konkursu „Gdyński Biznesplan 2009” 

10803/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu Miasta 
na opłaty notarialną oraz sądową /Al. 
Jana Pawła II 

10804/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy Al. Jana Pawła I 

10805/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy Al. Jana Pawła II 

10806/09/V/M - źródła finansowania aktu notarial-
nego zamiany nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Redłowskiej 31, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni na nieru-
chomości Skarbu Państwa połoŜone 
przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 i Ku-
śnierskiej 

10807/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
na dokonanie wyceny nakładów ponie-
sionych przez dzierŜawcę na nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Gdyni połoŜonej przy ul. Knyszyń-
skiej 3 

10808/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
o wartości do 14.000 EUR na wykonanie 
wyceny nakładów poniesionych przez 
działkowców na terenie Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego przy al. Zwycię-
stwa – w trybie z wolnej ręki 

10809/09/V/M - wyraŜenia zgody na wydatkowanie 
środków finansowych z budŜetu miasta 
tytułem zwrotu kosztów procesu 

10810/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na umieszczenie reklamy promującej 
Gdynię w dodatku TV do dziennika Su-
per Express 

10811/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na transport i rozładunek rzeźby 

10812/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup aparatów 
fotograficznych na potrzeby UM Gdyni o 
wartości do 14.000 EUR 

10813/09/V/S - otwarcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego powyŜej 
206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na 
wykonanie dla Gminy Miasta Gdyni do-
kumentów i oznaczeń komunikacyjnych 

10814/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na usługi transportowe związane z prze-
prowadzeniem wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 
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roku oraz zatwierdzenia wyboru wyko-
nawcy 

10815/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na dostawę, insta-
lację, wdroŜenie, asystę techniczną i 
konserwację „Systemu Informatycznej 
Obsługi Dochodów Miasta” 

10816/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM 
Gdyni w 2009 roku 

10817/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
10665/09/V/S w sprawie powołania ob-
wodowych komisji wyborczych w mieście 
Gdyni dla przeprowadzenia głosowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskie-
go zarządzonych na dzień 7 czerwca 
2009 r. 

10818/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na organizację pobytu w 
Gdyni pana Ryszarda Kaczorowskiego, 
Honorowego Obywatela Gdyni 

10819/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na modernizację 
systemu łączności radiowej StraŜy Miej-
skiej w Gdyni 

10820/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 8765/08/V z 
16 grudnia 2009 r. w sprawie zatwier-
dzenia wyników konkursów dla rad 
dzielnic: „Kultura w dzielnicy” oraz „Pięk-
na dzielnica” 

10821/09/V/O - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego na wykonanie i 
dostawę 500.000 sztuk torebek na psie 
nieczystości 

10822/09/V/K - zmian w budŜecie Miasta Gdyni na 
2009 rok 

10823/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8930/09/V/K 
w sprawie ustalenia układu wyko-
nawczego budŜetu Miasta Gdyni na 
2009 rok 

10824/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 8931/09/V/K 
w sprawie ustalenia harmonogramu re-
alizacji dochodów i wydatków budŜetu 
Miasta Gdyni w 2009 roku 

10825/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustale-
nie szczegółowych warunków przebu-
dowy dróg publicznych spowodowanej 
planowaną inwestycją niedrogową, pole-
gająca na budowie dwóch budynków 
mieszkalnych na terenie określonym, ja-
ko 089 MW2 w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie 
ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śli-
skiej w Gdyni i upowaŜnienia do podpi-
sania ww. umowy 

10826/09/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustale-
nie szczegółowych warunków przebu-
dowy dróg publicznych spowodowanej 
planowaną inwestycją niedrogową, pole-
gająca na budowie trzech budynków 
mieszkalnych na terenie określonym, ja-
ko 008 MW2 w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie 
ulic Suchej i Wiczlińskiej w Gdyni i upo-
waŜnienia do podpisania ww. umowy 

10827/09/V/U - zamówienia wykonania specjali-
stycznej opinii dotyczącej stanu tech-
nicznego budynku przy ul. Popiela 12 w 
Gd 

10828/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń 
zieleni wraz z trzyletnią pielęgnacją przy 
ulicy Zakręt do Oksywia 

10829/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/306/UI/83/W/2009 na usługę zakupu 
oraz wykonania nasadzeń rekompensa-
cyjnych na terenie Gdyni wraz z trzylet-
nią pielęgnacją 

10830/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 
14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 EUR 
na wykonanie zadania „Budowa sali 
gimnastycznej wraz z przebudową infra-
struktury dla SP nr 18 w Gdyni” 

10831/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie świadec-
twa charakterystyki energetycznej sta-
dionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w 
Gdyni 

10832/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/431/UP/121/W/2008 na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na przedłuŜenie drogi gospodarczej wy-
konanej w ramach budowy Trasy Kwiat-
kowskiego etap III do łącznika pod prze-
jazdem PG1 wraz z wyposaŜeniem 
technicznym i kanalizacją sanitarną 

10833/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie koncep-
cji zagospodarowania terenu przy al. Ja-
na Pawła II – sezonowe pawilony han-
dlowe 

10834/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/200/UI/44/W/2009 na opracowanie 
wielobranŜowej koncepcji i wielobranŜo-
wej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budynku UM Gdyni z par-
kingiem podziemnym i terenami zielo-
nymi w rejonie Skweru Plymouth 

10835/09/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/337/UI/57/W/2008 na wykonanie ro-
bót na zadaniu „przebudowa części da-
chu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 
60 w Gdyni” 

10836/09/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na organizację 
koncertów pod nazwą „Ladies Jazz Fe-
stival” w Gdyni 

10837/09/V/P - organizacji konferencji „Zawsze 
Aktywni” odbywającej się w Gdyni w 
dniach 4 – 5 czerwca 2009 roku 

10838/09/V/P - akceptacji wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na 
organizację cateringu podczas przyjęcia 
dla załóg uczestniczących w regatach 
The Tall Ships’ Races 2009 

10839/09/V/P - organizacji wizyty przedstawicieli 
samorządu gruzińskiego w Gdyni 

10840/09/V/P - organizacji uroczystości odsłonięcia 
rzeźby Antoniego Suchanka przy molo w 
Orłowie w dniu 31 maja 2009 r. 
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10841/09/V/P - druku zaproszeń na uroczyste 
otwarcie 11 Baterii Stałej w Gdyni 

10842/09/V/S - zatwierdzenia wyników konkursów 
dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach” 
oraz „Bezpieczna dzielnica” 

10843/09/V/R - akceptacji aneksu nr 3/2009 do 
umowy najmu na wynajęcie nierucho-
mości na prowadzenie Rodzinnego Do-
mu Dziecka nr 5 

10844/09/V/R - zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów prowa-
dzących działalność poŜytku publiczne-
go na rok 2009 

10845/09/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia 
terminu składania wniosków dotyczą-
cych przyznania dotacji organizacjom 
pozarządowym oraz osobom prawnym i 
jednostkom organizacyjnym działającym 
na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, 
stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwaran-
cji wolności sumienia i wyznania na przy-
jęcie do realizacji zadania polegającego 
na prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu socjali-
zacyjnego dla 12 dzieci w wieku od 0 do 
3 lat 

10846/09/V/P - zakupu dwóch namiotów magazy-
nowych 

 
2009-05-27: 

 
10847/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr 

KB/335/UP/96/W/2008 z dnia 
15.05.2008 r. na opracowanie wielo-
branŜowej dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej na budowę Parku Rady 
Europy – Centrum Kultury w Gdyni 

10848/09/V/U - zawarcia Aneksu do Umowy Szcze-
gółowej Nr 2 z dnia 5 marca 2008 r. 

10849/09/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/109/UP/30/W/2008 z dnia 
18.02.2008 r. na wykonanie koncepcji 
oraz dokumentacji projektowo - koszto-
rysowej odwodnienia ul. Rybaków 

10850/09/V/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni za szczególne osiągnięcia 
w upowszechnianiu kultury 

 
2009-05-29: 

 
10851/09/V/S - sposobu przeprowadzania słuŜby 

przygotowawczej i organizowania egza-
minu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie 
Miasta Gdyni 

10852/09/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania 
na udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego po-
wyŜej 14.000 EUR a poniŜej 5.150.000 
EUR na wykonanie zadania 
,,WyposaŜenie toalet w pawilonach przy 
Al. Jana Pawła II” 

10853/09/V/U - zmiany zapisów umowy nr 
KB/244/UR/3/W/2009 na dostawę i wy-
posaŜenie strefy płatnego parkowania 
obejmującego urządzenia parkingowe 

(parkomaty) wraz z ich instalacją i 
utrzymaniem, oznakowanie strefy płat-
nego parkowania w Gdyni oraz na zor-
ganizowanie Biura Obsługi Strefy Płat-
nego Parkowania w Gdyni 

 
2009-06-02: 

 
10854/09/V/P - zawarcia umowy z firmą wystawia-

jącą się na stoisku gdyńskim w trakcie 
imprezy „Kieler Woche” 

10855/09/V/P - zorganizowania gdyńskiej części X 
Bałtyckich Dni Kultury śydowskiej 

10856/09/V/P - produkcji spotu telewizyjnego pro-
mującego benefis GraŜyny Łobaszew-
skiej w Teatrze Miejskim 

10857/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie projektu 
budowlanego i wykonawczego budowy 
boiska sportowego i placu zabaw wraz z 
oświetleniem i odwodnieniem przy ul. 
Złotej w Gdyni 

10858/09/V/R - akceptacji aneksu Nr 8/2009 do 
umowy KB/11/MOPS/2007 z dnia 
09.08.2007 r. w sprawie prowadzenia 
ośrodka wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych w Gdyni na bazie obiektów 
przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni 

10859/09/V/O - akceptacji zmian w umowie 
SK/636/OZ/42-W/2007 z dnia 
07.05.2007r. 

10860/09/V/M - wykonania ogrodzenia placu zabaw 
przy ul. Komandorskiej 19 w Gdyni 

10861/09/V/M - wykonania usług sanitarnych na 
poddaszu budynku mieszkalnego przy 
ul. Arciszewskich 23 w Gdyni 

10862/09/V/M - wykonania podjazdu i poręczy dla 
osoby niepełnosprawnej do lokalu 
mieszkalnego nr 9 przy ul. Dickmana 28 
w Gdyni 

10863/09/V/M - wykonania instalacji domofonowej 
na parterze i I piętrze w budynku miesz-
kalnym przy ul. Zamenhofa 9 w Gdyni 

10864/09/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Komandorskiej w Gdyni 

10865/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
śeglarzy w Gdyni 

10866/09/V/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. 
śeglarzy w Gdyni 

10867/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10868/09/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

10869/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Chwarznieńskiej przeznaczonej do wy-
dzierŜawienia 

10870/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdynia, połoŜonej w Gdyni przy Chwar-
znieńskiej przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

10871/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Prze-
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mysława przeznaczonej do wydzierŜa-
wienia 

10872/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Puckiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

10873/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni połoŜonej przy ul. Trockiej prze-
znaczonej do wydzierŜawienia 

10874/09/V/M - uŜyczenia nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 

10875/09/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Olkuskiej115 C 

10876/09/V/M - przedłuŜenia okresu uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości połoŜonej 
przy ul. Gabriela Narutowicza 31 

10877/09/V/M - skrócenia okresu uŜytkowania wie-
czystego nieruchomości będących w 
uŜytkowaniu wieczystym Gdyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

10878/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk plakatów oraz fotogramów pro-
mujących miasto 

10879/09/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie dokumenta-
cji zdjęciowej z konferencji inaugurującej 
letnią kampanię Gdyni oraz pięciu foto-
grafii barwnych 

10880/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
10203/09/V/M dotyczącego udziału Mia-
sta Gdyni na Międzynarodowych Tar-
gach Turystycznych ITB 2009 w Berlinie 
(Niemcy) w dniach 11 – 15.03.2009 roku 
oraz zmiany zarządzenia nr 
10307/09/V/M na autorski, artystyczny 
występ zespołu muzycznego Johny Ro-
ger podczas Międzynarodowych Targów 
Gdańskich w dniu 17.04.2009 r. 

10881/09/V/R - zmiany zarządzenia nr 8891/08/V/R 
dotyczącego powołania zespołu ds. re-
alizacji projektu pn.: „Efektywny Samo-
rząd – Kompetentna Kadra w Urzędzie 
Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosako-
wo” oraz przyjęcia procedur wdraŜania 
projektu 

10882/09/V/U - uregulowania opłat rocznych za 
2009 rok z tytułu uŜytkowania na cele 
nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych 
wyłączonych z produkcji w związku z 
przeznaczeniem terenu pod inwestycje 
miejskie 

10883/09/V/U - zawarcia aneksu do umowy 
KB/747/UR/32/W/2008 na wykonanie 
dokumentacji projektowo – kosztoryso-
wej „Przebudowa skrzyŜowania ulic 
Morskiej – Kartuskiej w Gdyni 

10884/09/V/R - udzielenia pełnomocnictwa dyrekto-
rowi Domu Pomocy Społecznej w Gdyni 
przy ul. Legionów 121 

10885/09/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu 
dzielnicy Witomino 

10886/09/V/S - wyraŜenia zgody na naprawę dźwi-
gu osobowego znajdującego się w bu-
dynku 

10887/09/V/M - zmiany zarządzenia nr 
9337/2009/V/M dotyczącego ustalenia 
trybu przeprowadzania przetargów ust-
nych nieograniczonych i ograniczonych 
na zbycie nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Miasta Gdyni 

10888/09/V/M - ustalenia tabeli stawek czynszu 
dzierŜawnego oraz zasad ich stosowania 

10889/09/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wykonanie okablowania strukturalne-
go i sieci elektrycznej w pomieszcze-
niach na VI piętrze budynku przy ul.10 
Lutego 24 

10890/09/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów IV Ogólnopolskiego Festiwalu 
„Gim Show 2009” o Grand Prix Prezy-
denta Miasta Gdyni, którego organizato-
rem jest MłodzieŜowy Dom Kultury w 
Gdyni 

10891/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2009 roku 

10892/09/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
przygotowania projektu graficznego fol-
deru gospodarczego 

10893/09/V/M - zawarcia umowy uŜyczenia gruntu 
gminnego, połoŜonego przy ul. Wojewo-
dy Wachowiaka 6 w Gdyni 

10894/09/V/M - wyboru biura informacji gospodar-
czej przez Prezydenta Miasta Gdyni dla 
przekazywania informacji o zobowiąza-
niach dłuŜników alimentacyjnych 

10895/09/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac re-
montowych w budynku uŜytkowym przy 
ul. Białostockiej 

10896/09/V/R - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie do 14.000 EUR na usługę ga-
stronomiczną w dniu 4 czerwca 2009 r. 

10897/09/V/S - akceptacji wyników postępowania o 
zamówienie publiczne na zakup sprzętu 
komputerowego dla UM Gdyni 

10898/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
10156/09/V/S z 31.03.2009 r. w sprawie 
uruchomienia środków finansowych w 
roku 2009 na utrzymanie telefonów sta-
cjonarnych oraz telefonów komórkowych 
o wartości do 14.000 EUR 

10899/09/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na zdiagnozowanie sta-
nu aktualnego i projekt wzmocnienia 
stropu w budynku Zespołu Szkół Nr 15 
przy ul. Jowisza 60 w Gdyni 

10900/09/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniŜej 
206.000 EUR na usługę pełnienia nad-
zoru inwestorskiego nad realizacją i w 
okresie gwarancji roboty budowlanej: 
„Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypo-
wej z przebudową kanalizacji deszczo-
wej w ul. Unruga w Gdyni” 

10901/09/V/M - postanowienia o usuwaniu plakatów 
i haseł wyborczych 
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10902/09/V/S - wynagrodzenia kierowników i za-
stępców kierowników miejskich jedno-
stek organizacyjnych 

10903/09/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego w trybie z wol-
nej ręki na organizację parady teatralnej 
podczas imprezy „Lato zaczyna się w 
Gdyni – Cudawianki” oraz produkcję i 
zorganizowanie zaplecza technicznego 
w całości ww. imprezy 

10904/09/V/O - zakupu nagrody za zajęcie II miej-
sca w kategorii „Najlepsza placówka 
oświatowa” w konkursie zbiórki makula-
tury w szkołach „Zbieramy – Oszczę-
dzamy Lasy” dla SP nr 21 w Gdyni 

10905/09/V/O - zakupu nagrody dla ucznia Zespołu 
Szkół Nr 9 za zajęcie III miejsca w kate-
gorii „Najlepszy uczeń zbieracz” w kon-
kursie zbiórki makulatury w szkołach 
„Zbieramy – Oszczędzamy Lasy” 

10906/09/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu 
uczennicy i instruktora z Zespołu Szkół 
Nr 14 w Gdyni na finały XXX Międzyna-
rodowego Dziecięcego Festiwalu Pio-
senki i Tańca Konin 2009 

10907/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
10665/09/V/S z 14 maja 2009 r. w spra-
wie powołania obwodowych komisji wy-
borczych w mieście Gdyni dla przepro-
wadzenia głosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych 
na 7 czerwca 2009 r 

10908/09/V/S - zmiany zarządzenia nr 
10640/09/V/S w sprawie zatwierdzenia 
wyników postępowania w trybie przetar-
gu nieograniczonego do 206.000 EUR 
na świadczenie usług telefonii komórko-
wej wraz z dostawą aparatów telefonicz-
nych i modemów dla UM Gdyni oraz wy-
bór oferenta 

10909/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla UM 
Gdyni w 2009 r. 

10910/09/V/R - wyraŜenia zgody na zawarcie umo-
wy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Po-
mocy Ludziom Starym, Niepełnospraw-
nym i Potrzebującym Opieki „Senior” w 
Kołobrzegu prowadzącym Dom Pomocy 
Społecznej w Piotrowicach, gmina Dy-
gowo, w sprawie skierowania i ponosze-
nia opłaty za pobyt mieszkańca gminy 
Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w 
Piotrowicach 

10911/09/V/P - organizacji imprezy pod nazwą „1 
Gdyński Integracyjny Piknik Twórczy 
Osób Niepełnosprawnych” w dniu 7 
czerwca 2009 r. 

10912/09/V/M - wyraŜenia zgody na podpisanie 
umowy z konsorcjum „Gdyńskie Smaki” 

10913/09/V/P - przekazania środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania są-
dowego i egzekucyjnego 

10914/09/V/P - przekazania środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania są-
dowego i egzekucyjnego 

10915/09/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie druku reklamy Gdyni na 
winylu powlekanym 

10916/09/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na publikację reklamy 
„Wiejjj do Gdyni” w dodatku TV do 
dziennika „Fakt” 

10917/09/V/M - akceptacji treści umowy o współ-
pracy z portalem Onet.pl w ramach obję-
cia przez portal roli partnera medialnego 
zlotu Ŝaglowców The Tall Ships’ Races 
2009 Gdynia 

10918/09/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR 
świadczeń w ramach współpracy ze 
spółką PKP Intercity przy okazji zlotu 
Ŝaglowców The Tall Ships’ Races 2009 
Gdynia 

10919/09/V/M - akceptacji treści umowy sponsor-
skiej ze spółka śywiec SprzedaŜ i Dys-
trybucja w ramach współpracy przy oka-
zji zlotu Ŝaglowców The Tall Ships’ Ra-
ces 2009 Gdynia 

10920/09/V/P - wykonania napisu na kamiennej 
płycie pamiątkowej 

10921/09/V/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni w konkursie „Dwa Teatry” 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z P.T. Radnych nie złoŜył in-
terpelacji. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEŃ KO-
MISJI RADY: 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 
przed sesją, godz. 15.00 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 
godz. 17.00 
Komisja Kultury  - środa, tydzień przed sesją, godz. 
16.15 
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 
przed sesją, godz. 16.15 
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 
Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 
Komisja Zdrowia  - środa, tydzień przed sesją, godz. 
17.00 
______________________________________________ 

INFORMACJA O TERMINACH PO-
SIEDZEŃ KOMISJI RADY: 

 
Komisja BudŜetowa  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:  
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  
Komisja Sportu i Rekreacji  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


