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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 75 

26 maja 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 25.05.10, godz. 10.40 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 17 marca: 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji (w 

dniach 20.01.2010r. oraz 15.02.2010 r.). 
4. WyraŜenie opinii w sprawie projektów uchwał 

na Sesje RM 28.04.2010 r. w sprawach: 
a) Druk 4.1 określenia zadań, na które przezna-
cza się środki Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, 
b) Druk 4.3 przyjęcia raportu z realizacji w 

2009 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii, 

c) Druk 4.4 nadania imienia Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w Gdy-
ni, przy ul. Płka Dąbka 277, 

d) Druk 4.15 przystąpienia Gminy miasta Gdy-
ni do realizacji projektu systemowego „Rodzina bli-
Ŝej siebie”, dotyczącego wsparcia klientów Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, 

5. Omówienie wyników kontroli w Domu Dziecka w 
Gdyni.  

6. Wolne wnioski. 
7. Korespondencja. 
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia komisji. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych prze-
wodnicząca Komisji Danuta Reszczyńska. 
 Ad 2. W porządku obrad zmieniono kolejność wystąpień 
gości oraz dodano projekt uchwały z aneksu do porządku 
obrad sesji (budŜet).  
Ad 3. Protokoły, do których nie wniesiono uwag, uznano 
za przyjęte. 
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zreferował Wice-
prezydent Michał Guć. Gmina Gdynia na zadania z za-
kresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2010 r. 
otrzymała kwotę 3.523.249 zł. (zgodnie z algorytmem), z 
czego ok. 2 mln. zł. przeznaczone jest na kontynuację 
działalności warsztatów terapii zajęciowej (zgodnie z 
podpisanymi zobowiązaniami), a pozostałe środki zapla-
nowano na podstawie analizy realizacji zadań z roku 
ubiegłego oraz złoŜonych wniosków. Kwota nie „zasila” 
budŜetu Miasta – środki powiatowe. Na pytania radnego 
Jerzego Miotke o moŜliwości zwiększenia dotacji przez 

PFRON, Wiceprezydent poinformował, Ŝe w takim przy-
padku realizowane zadania będą odpowiednio dofinan-
sowane.  
Opinia pozytywna – głosowanie: 6/0/0. 
Następnie Wiceprezydent omówił projekt uchwały w 
sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji 
projektu systemowego „Rodzina bliŜej siebie”, dotyczą-
cego wsparcia klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gdyni. Opinia pozytywna – głosowanie: 
6/0/0. 
Wiceprezydent Ewa Łowkiel przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2009 
roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.. 
Wskazała, Ŝe skuteczność prewencyjnych działań policji 
wzrosła trzykrotnie, szczególnie w sprawach dot. osób 
nieletnich. Obecnie zabezpieczona jest w Gdyni pełna 
dostępność do leczenia dla osób uzaleŜnionych. Podkre-
śliła takŜe znaczny udział w programach profilaktycz-
nych szkół gdyńskich, które kierują do podopiecznych 
róŜnorodną ofertę dostosowaną do potrzeb i wieku dzieci. 
W profilaktyce uzaleŜnień działają aktywnie równieŜ 
inne jednostki: GOSiR, MOPS, StraŜ Miejska, świetlice 
socjoterapeutyczne, rady dzielnic, itp. Podsumowanie 
działań miało miejsce na zorganizowanej dla pedagogów 
i psychologów szkolnych konferencji. Przy OPiTU roz-
poczęła działania grupa terapeutyczna pogłębiona.  
Radny Andrzej Denis zaproponował, aby ulotki tema-
tyczne rozłoŜyć w aptekach, które są miejscem zakupu 
strzykawek jednorazowych. Farmaceuci mogą rozpoznać 
osoby uzaleŜnione i zachęcić je do skorzystania z oferty 
leczenia. Ponadto istnieje moŜliwość skierowania odpo-
wiedniego tekstu informacyjnego do farmaceutów po-
przez Biuletyn Aptekarski. Pani Wiceprezydent przyjęła 
propozycje z zainteresowaniem. 
Radny Bogdan KrzyŜankowski pozytywnie oceniając 
prezentowany raport, spytał o moŜliwości zapobiegania 
ustawiania automatów z dopalaczami oraz o program 
leczenia metadonem najbardziej uzaleŜnionych. Pani 
Wiceprezydent wyjaśniła, Ŝe brak jest narzędzi prawnych 
do zakazu sprzedaŜy bądź instalowania automatów z 
dopalaczami, jednak obserwuje pozytywne skutki kam-
panii informacyjnej (artykuły w „Ratuszu”), skierowanej 
do młodych ludzi (konieczność budowania świadomości 
poprzez działania informujące i ostrzegające). Przepro-
wadzone kontrole w punktach sprzedaŜy „dopalaczy” nie 
wykazały naduŜyć lub naruszenia prawa. Do stosowania 
terapii metadonowej (finansowanej przez NFZ) upraw-
niony jest wyłącznie ośrodek wojewódzki w Gdańsku. 
Radny Jerzy Miotke wystąpił o przygotowanie w raporcie 
z roku 2010 powiązania zadań z finansami (kosztami) w 
pozycjach, gdzie określenie wydatków jest moŜliwe (w 
formie tabeli). 



2 
 

Projekt uchwały uzyskał opinię komisji pozytywną: 
głosowanie – 7/0/0. 
Pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel przedstawiła kolejny 
projekt uchwały, który dotyczył nadania imienia Specjal-
nemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 w 
Gdyni, przy ul. Płka Dąbka 277, a którego patronką ma 
zostać zmarła w 2008 r. prof. Halina Borzyszkowska, 
wybitna uczona w dziedzinie oligofrenopedagogiki zwią-
zana z Uniwersytetem Gdańskim, prekursorka badań nad 
rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, 
autorka wielu publikacji naukowych, członkini znaczą-
cych organizacji i towarzystw naukowych, wychowaw-
czyni kadr akademickich i nauczycieli szkolnictwa spe-
cjalnego. Opinia pozytywna: 7/0/0. 
Ponadto na prośbę radnych Pani Wiceprezydent zobo-
wiązała się przekazać członkom komisji raport z realiza-
cji programu przeciwdziałania alkoholizmowi, który 
zgodnie z przepisami został przyjęty przez Prezydenta 
zarządzeniem.  
Przewodnicząca komisji zgłosiła problem ograniczenia 
kontraktów zawartych przez NFZ z poradniami stomato-
logicznymi. Pani Wiceprezydent poinformowała, Ŝe 
planuje wysłanie pisma w tej sprawie do NFZ z prośbą o 
wyjaśnienia.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2010 r. 
omówił pan prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG. 
Opinia pozytywna: 4/0/2. 
Ad 5. Wiceprezydent Michał Guć zreferował wyniki 
kontroli w Domu Dziecka w Gdyni i na podstawie 
otrzymanego dokumentu zawierającego zalecenia pokon-
trolne, które obligowały panią dyrektor DD omówił 
sposób ich realizacji, m.in.  
- do przeszkolenia kadry pedagogicznej w zakresie umie-
jętności wychowawczych oraz rozpoznawania u dzieci 
symptomów zagraŜających prawidłowemu funkcjonowa-
niu (dziecko po przemocy w rodzinie, dziecko maltreto-
wane, dziecko po molestowaniu seksualnym) – pracow-
nicy zostali przeszkoleni przez specjalistów ośrodka 
reintegracji (Ośrodek Wspomagania Rodziny) w War-
szawie, a takŜe dalej trwają szkolenia przez Fundację 
Dzieci Niczyje; 
- zapewnienia prowadzenia zajęć terapeutycznych na 
terenie placówki przez terapeutów posiadających właści-
we kwalifikacje – zostały podpisane umowy z trzema 
specjalistycznymi gabinetami, gdzie 10. dzieci zostało 
poddanych terapii, a takŜe prowadzone są zajęcia wy-
równawcze i kompensacyjne w SOW przez zatrudnione-
go psychologa; 
- opracowania procedury wypłaty kieszonkowego – 
zostały opracowane i wdroŜone odpowiednie zasady; 
- powołania samorządu wychowanków – w trakcie two-
rzenia (przygotowanie wyborów); 
- prowadzenie wpisów do dokumentacji wychowanków 
wszystkich przypadków skierowania na terapię oraz 
dalszych informacji o jej przebiegu – wykonywane na 
bieŜąco. 
Odpowiadając na pytanie radnego Jerzego Miotke, Wice-
prezydent ocenił obecną pracę ośrodka SOW bardzo 
pozytywnie. Po zmianie profilu działania (wyłącznie 
placówka dzienna), ośrodek prowadzi szereg działań 
terapeutycznych dla dzieci ze środowiska, trwa współ-
praca z asystentami rodziny, natomiast diagnozowanie i 
proces terapeutyczny zlecone zostały podmiotom ze-
wnętrznym i są kontraktowane przez panią dyrektor 
zgodnie z potrzebami. Po zmianie zasad kwalifikowania 
na terapię nie ma juŜ opóźnień i długiego oczekiwania. 
Radny Andrzej Denis zapytał o stosowanie systemu kar i 

nagród, a pan Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe choć brak jest 
stosownych notatek jest przekonany, Ŝe były stosowane.  
Radny Bogdan KrzyŜankowski otrzymał takŜe wyjaśnie-
nia dotyczące terapii dzieci w okresie wcześniejszym i 
obecnie oraz zabezpieczenia poradnictwa wysokospecja-
listycznego.  
Na podstawie omawianego dokumentu, którego fragment 
brzmi: „W trakcie analizy dokumentacji placówki oraz 
akt uzyskanych z prokuratury natrafiono na wyniki bada-
nia, które przeprowadzono w listopadzie 2006 r. Badanie 
polegało na wypełnianiu przez wychowawców ankiety 
dotyczącej wychowanków. Na podstawie tak wypełnio-
nych ankiet terapeuta wytypował ośmioro dzieci w wieku 
od 4 do 12 lat, u których zachodziło podejrzenie mole-
stowania seksualnego. Brak jest jednak dalszego ciągu 
postępowania placówki w tym zakresie. (…) Z otrzyma-
nych informacji wynika, Ŝe dzieci nie były poddane 
specjalistycznej terapii.”, radny zapytał, dlaczego te 
dzieci nie były poddane terapii. ZauwaŜył, Ŝe był to 
okres, kiedy terapeuci zaczęli narzekać na odsuwanie ich 
od terapii. Zapytał takŜe, kto obecnie będzie badał prze-
siewowo dzieci w ośrodkach opiekuńczych pod wzglę-
dem zaburzeń wywołanych traumami, jaki jest plan 
terapii.  
Wiceprezydent przypomniał, Ŝe w przywołanym przez 
radnego okresie pani Lewko (była terapeutka SOW) 
przeprowadzała „tzw. badania”, których – jak stwierdziła 
w postępowaniu prokuratorskim – nie naleŜy traktować 
powaŜnie. Ponadto za przeprowadzenie terapii odpowie-
dzialny był SOW, który nie dopełnił obowiązku. Nie 
moŜna zakładać, zdaniem Wiceprezydenta, Ŝe wszystkie 
placówki i ich kadra będą się wykazywać dobra wolą w 
pomaganiu dzieciom, które potrzebują odpowiedniej 
pomocy. Dziś dzieci są diagnozowane, a jeśli zaistnieje 
konieczność pogłębionej terapii, pomoc zapewniona jest 
w ośrodkach zewnętrznych.  
Radny B. KrzyŜankowski wyraził obawy w sprawie 
braku w strukturze specjalistycznej jednostki nadzorują-
cej merytorycznie placówki opiekuńcze, takiej jak Porad-
nia Dziecka Krzywdzonego. 
Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe na poziomie systemowym, w 
praktyce zarządzania, przyjęcie drogi, w której jedna 
placówka odsyła do drugiej, okazała się ryzykowna. 
Skrócona została droga formalna. Obecnie do Domu 
Dziecka będą trafiały dzieci z najtrudniejszymi proble-
mami, więc ta jednostka musi mieć moŜliwość natych-
miastowego działania.  
Radny zauwaŜył, Ŝe kontraktowanie poradnictwa i terapii 
w gabinetach psychoterapeutycznych moŜe pozbawić 
moŜliwości z korzystania z pomocy specjalistycznej 
osoby biedniejsze. Wyraził takŜe obawy o dostępność do 
odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. 
Wiceprezydent uspakajał, Ŝe obecnie współpraca z trze-
ma gabinetami specjalistycznymi zaspokaja potrzeby, nie 
brakuje odpowiednio wyszkolonych osób. 
Przewodnicząca zamykając dyskusję, podziękowała 
Wiceprezydentowi za informacje. 
Obecna na posiedzeniu pani lek. med. Alina Winiarska 
skierowała wyrazy uznania pod adresem oddziału kardio-
logicznego w Szpitalu Miejskim w Gdyni, który pomimo 
trudnych warunków (przede wszystkim lokalowych) 
przeprowadza skomplikowane i nowoczesne zabiegi 
chirurgiczne. Kontynuując temat radny Rafał Geremek 
przypomniał o monitach do Marszałka Województwa i 
rozmowach w sprawie fatalnego stanu technicznego 
szpitali gdyńskich, a takŜe potrzeby budowy nowego 
obiektu, który zastąpiłby przestarzałe i podupadające 
budynki szpitalne. Remonty istniejących budynków 
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pochłaniają zbyt duŜe koszty i nie przynoszą trwałych 
efektów.  
Ad 6. Przewodnicząca komisji zaproponowała zorgani-
zowanie objazdowej komisji do otwartego Domu Pomocy 
Społecznej na ul. Pawiej, a takŜe nowej siedziby MOPS 
na Grabówku.  
Ad 7. Brak korespondencji. 
Ad 8. Kolejne posiedzenie odbędzie się 24 marca 2010 r.. 
Na tym posiedzenie zakończono.  

______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej oraz Gospodarki Mieszkaniowej – 6 
kwietnia: 
 

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. WyraŜenie opinii w sprawie wykonania budŜe-

tu Miasta Gdyni za rok 2009. 
Ad 1. Wspólne posiedzenie komisji rozpoczął powita-
niem zebranych przewodniczący komisji Strategii i Poli-
tyki Gospodarczej Marcin Wołek. Zaproponował wysłu-
chanie na wstępie informacji od pana Wiceprezydenta 
Marka Stępy na temat zrealizowanych bądź niewykona-
nych inwestycji w roku 2009, a następnie oddanie głosu 
panu Skarbnikowi MG prof. Krzysztofowi Szałuckiemu i 
dyskusję. 
Ad 2. Przekazanie informacji przez pana Wiceprezydenta 
Marka Stępę, wspieranego przez panią Naczelnik Wy-
działu Inwestycji Teresę Horiszną, przebiegało w formie 
pytań i odpowiedzi. Radny Jerzy Miotke zapytał o wy-
stąpienie zadań inwestycyjnych, które uległy opóźnieniu. 
Wiceprezydent udzielając wyjaśnień podkreślił, i Ŝ pomi-
mo zimowych utrudnień spowodowanych niesprzyjająca 
aurą, rozpoczęte inwestycje (drogowe) zostaną zakoń-
czone w przyjętych w umowach terminach. Opóźnienie w 
budowie Sali sportowej przy SP 18 przesunie termin jej 
udostępnienia na wrzesień, przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. Na rozstrzygnięcie oczekują sprawy dot. 
remontu szkoły podstawowej na Chwarznie (w obu przy-
padkach - wina wykonawcy). Na prośbę przewodniczą-
cego M. Wołka pani Naczelnik wyjaśniała kwoty przypi-
sane do zadania dot. dokumentacji przyszłościowej inwe-
stycji trolejbusowej. Radny Ireneusz Bekisz uzyskał 
informacje w kwestiach: kosztów spraw procesowych 
(inwestycja hali – sprawa w toku), terminu rozpoczęcia 
inwestycji ul. Oliwkowej (przy braku problemów - na 
przełomie kwietnia i maja), kosztu poprawek remontu SP 
na Chwarznie (informacja zostanie sprawdzona i podana 
w terminie późniejszym). Na pytanie radnego J. Miotke o 
budowę Sali sportowej przy SP 6, pani naczelnik wyja-
śniła, Ŝe została podpisana umowa z wykonawcą. 
Przewodniczący podziękował gościom za przybycie, 
oddając głos p. Skarbnikowi MG. 
Prof. K. Szałucki omówił kolejno wykonanie dochodów i 
przychodów Miasta za rok 2009, a następnie wydatków 
oraz skalę zadłuŜenia, które obecnie poddawane jest 
rozliczeniu. Przypomniał takŜe o nowelizacji ustawy o 
finansach publicznych, która powoduje, Ŝe samorządy 
nie będą mogły zadłuŜać się na wydatki bieŜące, a tylko 
na nakłady inwestycyjne. Szereg pytań dot. ubiegłorocz-
nego budŜetu skierował radny I. Bekisz, m.in.: o bilans 
Strefy Płatnego Parkowania (ujemny, ale rokuje zwrot 
kosztów i dochód w ciągu załoŜonego okresu), widoczne 
zmniejszenie środków inwestycyjnych z UE (prymat 
miast i inwestycji związanych z Euro 2012, dalsze apli-

kowanie), prognozy realizacji załoŜeń uzyskania docho-
dów ze sprzedaŜy majątku – nieruchomości w 2010 r. 
przy słabym zainteresowaniu w roku 2009 (dochód ze 
sprzedaŜy w I kwartale br. – 10 mln.), a takŜe o wydatki 
związane z drogami powiatowymi i gminnymi. Pan 
Skarbnik udzielił równieŜ wyjaśnień związanych z po-
datkiem od nieruchomości, którego system pozyskiwania 
w Gdyni funkcjonuje bardzo dobrze. Pytanie o efekty 
działań promocyjnych, zadane przez radnego Jerzego 
Miotke, przerodziło się w dyskusję o moŜliwościach 
przypisania konkretnych efektów środkom wydanym na 
ten cel. Zdaniem prof. K. Szałuckiego efekty ekonomicz-
ne, przy trudnościach ze wskazaniem mierników i gospo-
darką zamkniętą w rocznym budŜecie, mogą być widocz-
ne dopiero w perspektywie kilku lat, natomiast efekty 
społeczne moŜna obserwować poprzez wzrost współ-
czynnika przyrostu głosów wyborców oddanych na rzą-
dzących. Radny Rafał Geremek podkreślił, Ŝe promocja 
jest instrumentem, dzięki któremu moŜna dotrzeć do 
społeczeństwa z informacją. Pan Skarbnik udzielił rów-
nieŜ wyjaśnień w sprawie kosztów funkcjonowania urzę-
du miasta, który realizuje coraz więcej zadań, a polityka 
kadrowa jest bardzo oszczędna. W celu wykonywania 
powierzonych zadań oraz przygotowania obsługi peten-
tów do odpowiednich standardów naleŜało poczynić 
inwestycje nie tylko lokalowe (remont siedziby na ul. 10 
Lutego), a takŜe w sprzęt i programy komputerowe. W 
wyniku dalszej dyskusji na temat środków wydawanych 
przez miasto na promocję, radny Rafał Geremek zapro-
ponował poświecenia jednego z posiedzeń komisji na 
zapoznanie się ze strategią promocji (jakie są jej cele, jak 
jest realizowana, jakie są mierniki realizacji, horyzont 
czasowy promocji, jaki obraz tych działań chcemy kre-
ować, itp.). Radny Marcin Horała podkreślił konieczność 
transparentności i przejrzystości wydatków na promocję, 
uwaŜając, Ŝe moŜliwe jest wykorzystanie środków prze-
znaczonych na ten cel w kampanii wyborczej. Z poglą-
dem polemizowali radni Jerzy Miotke i Andrzej Bień. 
Dalsze pytania dot. sprawozdania z wykonania budŜetu 
dotyczyły innych wydatków, w tym związanych m.in. z: 
tramwajem wodnym, rozliczeniem ABK, remontem hali 
targowej, dokumentacja planistyczną, dodatkami miesz-
kaniowymi. Prof. K. Szałucki udzielił wyjaśnień zgodnie 
z posiadaną wiedzą.  
Dziękując panu Skarbnikowi przewodniczący komisji 
wezwali radnych do wyraŜenia opinii w sprawie wyko-
nania budŜetu za 2009 rok: 
- Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – opinia pozytyw-
na: za – 1. przeciw – 0, wstrzymało się 4 radnych. 
- Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej – opinia 
pozytywna: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu 
– 2 radnych.  
Kolejne posiedzenie komisji: 
- Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 20.04.2010 r., 
godz. 17.00 
- Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej – 20.04.2010 
r., godz. 16.00 
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 21 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia  
2. Przyjęcie porządku obrad, 
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3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji. 
4. WyraŜenie opinii w sprawie projektów uchwał 

na Sesje RM 28.04.2010 r. w sprawach: 
a) zmiany Uchwały Rady Miasta Nr 

XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜe-
tu miasta Gdyni na rok 2010, zobacz projekt, 

b) ___ przyjęcia sprawozdania z wykonania bu-
dŜetu gminy Gdynia za rok 2009 (druk 5.1), 

c) ___ udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni ab-
solutorium z wykonania budŜetu w roku 2009 
(druk 5.2), 

d) przyjęcia „Deklaracji Barcelońskiej” (druk 5.3), 
5. Wolne wnioski. 
6. Korespondencja. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych prze-
wodnicząca Komisji Danuta Reszczyńska. 
 Ad 2. Przewodnicząca poinformowała, Ŝe w związku z 
nieobecnością Wiceprezydenta Bogusława Stasiaka, 
który uczestniczy w uroczystościach Ŝałobnych, projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie 
specjalnej strefy ekonomicznej omawiany będzie na 
posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska w dniu 28 kwietnia br. o godz. 11. Komisja 
Zdrowia nie będzie opiniować projektu. Na wniosek 
radnego Bogdana KrzyŜankowskiego porządek obrad 
został rozszerzony w punkcie 5. o dyskusję na temat tzw. 
„dopalaczy” (projekt uchwały). Przyjęcie porządku ze 
zmianami: 5/0/0.  
Ad 3. Przyjęcie protokołu z dnia 17 marca zostało prze-
niesione na kolejne posiedzenie (konieczność omówienia 
zaproponowanych przez radnego B. KrzyŜankowskiego 
zmian), natomiast do protokołu z dnia 24 marca br. nie 
zgłoszono poprawek, tym samym został uznany za przy-
jęty. 
Ad 4. Skarbnik MG prof. Krzysztof Szałucki omówił 
kolejno projekty uchwał w sprawach: 
a) zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVIII/845 
w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdyni na rok 2010 
(wnoszona aneksem do porządku obrad sesji). Opinia 
pozytywna: 5/0/0. 
b) ___ przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
gminy Gdynia za rok 2009 (z autopoprawką) - opinia 
pozytywna: 4/0/2. 
c) ___ udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absoluto-
rium z wykonania budŜetu w roku 2009 - opinia pozy-
tywna: 4/0/2. 
d) Przewodnicząca na podstawie informacji przygotowa-
nej przez panią Beatę Wachowiak – Zwarę, przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Deklaracji Barce-
lońskiej” - opinia pozytywna: 7/0/0. 
Ad 5. Radny Bogdan KrzyŜankowski przedstawił propo-
zycje przyjęcia na jednej z kolejnych sesji RMG projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/499/08 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie Miasta Gdynia miejsc sprzedaŜy 
napojów alkoholowych, przeznaczonych do spoŜycia 
poza miejscami sprzedaŜy jak i w miejscu sprzedaŜy. 
Proponowana zmiana ma na celu utrudnienie rozpo-
wszechniania tzw. dopalaczy, szczególnie poprzez zakaz 
ustawiania automatów do ich sprzedaŜy w dyskotekach, 
pubach, sklepach monopolowych i innych miejscach 
handlu alkoholem. Członkowie komisji wyrazili szereg 
obaw: projekt nie likwiduje problemu, dotyczy w zasa-
dzie prowadzących sklepy z dopalaczami, brakuje wspar-
cia prawnego aktami wyŜszego rzędu, moŜna propono-
wane przepisy „obejść” wykorzystując lub powołując się 

na inne, itp. Podsumowując radni ustalili, Ŝe naleŜałoby 
przedyskutować projekt z prawnikami, a takŜe poczekać 
na przygotowywane przez panią Min. Ewę Kopacz roz-
wiązania, o których wspominał radny Andrzej Denis. Do 
problemu komisja będzie wracać na swoich posiedze-
niach. 

Ad 6. Przewodnicząca zapoznała zebranych z treścią 
pism w sprawie ograniczenia kontraktów stomatologicz-
nych: pismo skierowane przez panią Wiceprezydent Ewę 
Łowkiel do pani Dyrektor NFZ Doroty Pieńkowskiej z 
prośbą o informację dot. zabezpieczenia dostępności do 
tych usług mieszkańcom dzielnic Gdyni oraz pismo pana 
dyrektora NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana Jarosława 
Skłuckiego w sprawie powstałej trudnej sytuacji. Komi-
sja otrzymała równieŜ ogłoszenie o rozstrzygnięciu kon-
kursu z wskazaniem podmiotów, które zostały wyłonione 
w drodze konkursu do prowadzenia usług stomatologicz-
nych w Gdyni (24 gabinety). Odpowiedzi na pisma nie 
dotarły. Sprawa wywołała krótką dyskusję, w wyniku 
której radni zaproponowali skierowanie do NFZ swoich 
pytań i wątpliwości dot. opieki stomatologicznej, gabine-
tów szkolnych i zabezpieczenia porad specjalistycznych 
dla mieszkańców Gdyni, a następnie zorganizowanie 
spotkania wielostronnego, poświeconego tej problematy-
ce z udziałem m.in. przedstawicieli NFZ. Przewodniczą-
ca prosiła o przesłanie propozycji zagadnień pocztą elek-
troniczną. 

Ad 7. Kolejne posiedzenie odbędzie się 5 maja br (wy-
jazd do DPS i MOPS). 
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 
 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 22 kwietnia: 
 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Sta-
nisław Borski, który przywitał członków komisji oraz 
stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 

1. Omówienie projektów uchwał na najbliŜszą se-
sję RMG . 

2. Przyjęcie protokołów z dnia 18 marca i 24 mar-
ca br. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Spotkanie z radami dzielnic: Śródmieście, Ka-

mienna Góra, Wzgórze Św.Maksymiliana, 
Redłowo, Orłowo. 

5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Ko-
misji. 

Ad. 1 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - 
p. Beata Wachowiak-Zwara przedstawiła projekt uchwały 
– druk 5.3 – w sprawie przyjęcia deklaracji barcelońskiej  
Podjęcie tej uchwały będzie wyrazem konsekwentnej 
polityki społecznej Miasta Gdyni, skutkującej równo-
uprawnieniem osób niepełnosprawnych. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
Zastępca Skarbnika Miasta – p. Alicja Helbin przedstawi-
ła projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie – Aneks 
do porządku obrad pkt.1 -  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania 8/0/0 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: 
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• wyraŜenia zgody na ustanowienie specjalnej 
strefy ekonomicznej – druk 5.4  

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania 8/0/0; 

• przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
za rok 2009 – druk 5.1 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania 7/0/1; 

• udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z 
wykonania budŜetu w roku 2009 – druk 5.2 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania 4/0/3; 
Ad. 2 
- Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia komisji w 
dniu 18 marca br. - wynik głosowania 8/0/0; 
- Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia komisji w 
dniu 24 marca br. - wynik głosowania 8/0/0; 
Ad. 3 
Komisja otrzymała pismo od Dyrektora SP 20 - 
p.Barbary Dysarz, która zwraca uwagę, Ŝe od 2006 roku 
trwa korespondencja w sprawie przebudowy jezdni i 
chodnika przed szkołą. Nic do tej pory nie zostało zro-
bione, chociaŜ jest to sytuacja, w której zagroŜone jest 
bezpieczeństwo uczniów. Komisja postanowiła zwrócić 
się do Wydziału InŜynierii Ruchu i do ZDiZ-u z prośbą o 
informację w tej sprawie. 
Ad. 4  
Przewodniczący – p.Stanisław Borski poprosił o zabranie 
głosu przedstawicieli rad dzielnic: 
�  Rada Dzielnicy Śródmieście 
Przewodniczący Zarządu p.Włodzimierz Sikorski przed-
stawił kierunki działań Rady Dzielnicy zwracając uwagę 
na młodzieŜ i ludzi starszych (Centrum Seniora) oraz 
uczestnictwo w konkursach organizowanych dla rad 
dzielnic. R.DZ. Śródmieście złoŜyła 8 projektów konkur-
sowych, ale tylko 1 raz wygrała. Nieznane radnym dziel-
nicy są zasady, którymi kieruje się komisja konkursowa 
przy ocenianiu. Przewodniczący zwrócił uwagę na niskie 
zainteresowanie radnych miasta sprawami Rady Dzielni-
cy – poza radnym Andrzejem Bieniem i Grzegorzem 
Bonkiem.  
Środków budŜetowych jest mało - większych projektów 
nie uda się zrealizować , np. Rada miała pomysł na usta-
wienie wzdłuŜ całej ul.Świętojańskiej stojaków na rowe-
ry. Do współpracy z wydziałami Rada Dzielnicy nie ma 
zastrzeŜeń. 
Kontakt z mieszkańcami radni utrzymują poprzez dyŜury 
oraz stronę internetową. 
� Rada Dzielnicy Redłowo 
Radna - p. Zdzisława Reclaff opisała działalność Rady 
dzielnicy, podkreślając działania na rzecz młodzieŜy – 
takie jak: liga dzielnic (finansowana takŜe  
w ramach konkursów), zamierzenia dot. Modernizacji 
boiska przy Szkole Podstawowej nr 34, które ma słuŜyć 
wszystkim mieszkańcom. Kontakty z mieszkańcami 
utrzymuje Rada poprzez biuro, stronę internetową i fe-
styny. 
Przewodnicząca – p.Wiesława Nadolska podziękowała 
radnym Miasta – p.Joannie Chacuk i p.Bartoszowi Barto-
szewiczowi za duŜą pomoc w organizowaniu działań na 
rzecz mieszkańców. Podkreśliła takŜe realizowanie przez 
Radę zadań z zakresu pomocy społecznej. DuŜym wy-
zwaniem jest wykonanie remontu ul.Boh.Starówki War-
szawskiej, o co usilnie Rada Dzielnicy walczy. 
P.W.Nadolska proponuje, aby radnych dzielnic, którzy 
naprawdę pracują nagradzać - moŜe np. biletami do 
teatru, czy kina. W dzielnicach wszyscy pracują społecz-

nie, nie ma diet, a przecieŜ wielokrotnie ponoszą koszty, 
które nie są refundowane. 
� Rada Dzielnicy Kamienna Góra 
Wiceprzewodnicząca p.Łucja Marzec - reprezentująca 
Radę stwierdziła, Ŝe głównym problemem tej dzielnicy 
jest brak czystości na ulicach, czyli tzw. „psie sprawy”. 
Rada nie organizuje festynów, bo jest to dzielnica ludzi 
raczej starszych, ale Rada zgłasza projekty konkursowe, 
które m.in. słuŜą integracji mieszkańców, jak np. projekt 
„Wędrówki po dziejach dzielnicy i Miasta”, czy „Warsz-
taty po godzinach”. Sesje Rady odbywają się co miesiąc, 
posiedzenia Zarządu częściej. Nikt z radnych nie złoŜył 
w trakcie trwania kadencji rezygnacji, natomiast są oso-
by, które były tylko raz na sesji i więcej się nie pojawiły. 
� Rada Dzielnicy Orłowo 
Radny – p.Mieczysław Sobczak stwierdził, Ŝe wszyscy 
radni dzielnicy Orłowo są niezadowoleni z kontaktów z 
Urzędem Miasta. Jako przykład podał problem ustano-
wienia drogi 1-kierunkowej w obrębie Placu Górnoślą-
skiego. Rada zebrała podpisy mieszkańców, złoŜyła 
wniosek w UMG. W odpowiedzi z Wydziału InŜynierii 
Ruchu UMG radni uzyskali informację, Ŝe brak jest 
zasadności dla takiego rozwiązania. Dopiero po śmiertel-
nym wypadku, jaki się tam zdarzył, coś się ruszyło, 
potem była przerwa, a następnie Rada poprosiła o inter-
wencję Przewodniczącego Rady Miasta –p.Stanisława 
Szwabskiego. Sprawa została wreszcie załatwiona pozy-
tywnie, ale trwało to ok. 2,5-3 lata. Radni dzielnicy Or-
łowo uwaŜają, Ŝe taki problem powinien być załatwiony 
błyskawicznie i bez angaŜowania w sprawę radnych 
Miasta. 
Radny Miasta – p.Andrzej Bień zauwaŜył, Ŝe to dobrze, 
Ŝe Rada Dzielnicy zwróciła się o pomoc do 
p.Szwabskiego, bo radni Miasta są od tego, Ŝeby w takich 
sytuacjach pomóc.  
Pan Mieczysław Sobczak odpowiedział, Ŝe nie jest to 
właściwa procedura. Sprawa była oczywista, a rada 
dzielnicy jest od tego, Ŝeby zwracać uwagę na takie 
problemy. To nie jest właściwy tryb postępowania, kiedy 
urzędnik, reaguje na interwencje radnych miasta, a rad-
nych dzielnic traktuje lekcewaŜąco. 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji – p. Stanisław 
Borski odnosząc się do zarzutu p.W.Sikorskiego (RDZ 
Śródmieście), Ŝe radnym dzielnic nieznane są zasady, 
jakimi kieruje się komisja konkursowa. P.Borski zauwa-
Ŝył, Ŝe wszystkie rady dzielnic otrzymują regulaminy 
konkursowe i komisja działa wg ich zapisów. 
Radny dzielnicy Śródmieście – p.Jacek Jasiński wyjaśnił, 
Ŝe chodzi o brak przejrzystości oceniania. Pan 
W.Sikorski zapytał, dlaczego nie jest ujawniona ocena 
punktowa wszystkich projektów.  
Radny p.Bartosz Bartoszewicz powiedział, Ŝe podawane 
są oceny wysoko punktowane, bo prawdopodobnie nie 
kaŜda rada chciałaby, aby ujawniano, które projekty 
oceniono nisko. 
Kierownik Referatu ds. Współpracy z Radami Dzielnic – 
p.Tomasz Kamiński wyjaśnił, Ŝe moŜna do niego za-
dzwonić z prośbą o podanie informacji nt punktacji. 
 
Przewodniczący – p.S.Borski podziękował wszystkim 
przybyłym za udział w spotkaniu. Poinformował, Ŝe po 
ostatnim spotkaniu z radami dzielnic zostanie przygoto-
wane podsumowanie obejmujące problemy i spostrzeŜe-
nia radnych dzielnic zgłoszone w trakcie wszystkich 
spotkań. 
Ad. 5 
Termin posiedzenia Komisji ustalono na 20 maja br. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 27 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 

RMG.  
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych Prze-
wodniczący Komisji Marcin Wołek. Porządek obrad, w 
którym kolejność wystąpień gości została zmieniona, 
został zaakceptowany w proponowanej formie. 
Ad 2. Wiceprezydent Michał Guć omówił projekt uchwa-
ły w sprawie przyjęcia „Deklaracji Barcelońskiej”. Do-
kument wpisuje się w realizowaną od lat politykę spo-
łeczną Miasta Gdyni skierowaną do osób niepełnospraw-
nych jako pełnoprawnych partnerów we wszystkich 
dziedzinach Ŝycia. Gdynia jest pierwszym miastem w 
Polsce, które przyjmuje „Deklarację Barcelońską”. Opi-
nia pozytywna: 5/0/0.  
Następnie Skarbnik MG prof. Krzysztof Szałucki przed-
stawił projekty uchwał w sprawach: 
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdyni na rok 2010 – opinia pozytywna: 6/0/0 
- ___ przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu gmi-
ny Gdynia za rok 2009 - opinia pozytywna: 4/0/2 
- ___ udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absoluto-
rium z wykonania budŜetu w roku 2009 - opinia pozy-
tywna: 4/0/2. 
Po głosowaniu pan Skarbnik na prośbę radnego Jerzego 
Miotke udzielał wyjaśnień na temat przygotowania do 
sprzedaŜy nieruchomości komunalnych, a takŜe skutków 
dla Miasta wprowadzenia na terenach postyczniowych 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Kolejnym prelegentem był Wiceprezydent Marek Stępa, 
który udzielał wyjaśnień dotyczących projektu uchwały 
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Janinę, Leszka i Annę Dobaczewskich 
dotyczącego uchwały nr XXXVII/838/09 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulicy 
Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej – opinia pozytywna: 6/1/0. 
Wiceprezydent Bogusław Stasiak, posiłkując się mapka-
mi i planami, omówił kolejno projekty uchwał w spra-
wach: 
- wyraŜenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy 
ekonomicznej, wyjaśniając zakres i funkcje strefy – 
opinia pozytywna: 6/0/0. 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Chylońskiej 237 (porządkowanie spraw terenowych i 
właścicielskich) - opinia pozytywna: 6/0/0 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni działki połoŜonej przy ul. Sieradz-
kiej - opinia pozytywna: 6/0/0 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Jana z Kolna 29 - opinia pozytywna: 6/0/0 
- wyraŜenia zgody na bezprzetargowe wydzierŜawienie 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonych w Gdyni przy ul. Borchardta i Skwe-
rze Kościuszki (Forum Kultury). Radny Tadeusz Szemiot 
zapytał o wpływ na decyzje związane z tym terenem 

roszczeń byłych właścicieli i zastrzeŜeń Wojewody Po-
morskiego. Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe Wojewoda skie-
rował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Radę 
Miasta Gdyni, natomiast proponowana uchwała nie jest 
niemoŜliwa do przyjęcia w obecnym stanie prawnym. 
Władze Gdyni nie spodziewają się, aby inwestycję mogły 
opóźnić roszczenia terenowe, wysuwane wobec Parku 
Rady Europy przez spadkobierców dawnych właścicieli. 
Według analizy miejskich prawników sposób pozyskania 
tego gruntu po wojnie przez państwo był bowiem zgodny 
z prawem 
JuŜ przedwojenni urbaniści zaplanowali w tym miejscu 
tzw. Forum Morskie - reprezentacyjny plac z bezpośred-
nim dostępem do morza (miały na nim odbywać się 
najwaŜniejsze miejskie imprezy), otoczony budynkami 
uŜyteczności publicznej. Wybuch wojny zniweczył pla-
ny, ale w latach 60. ówczesne władze postanowiły wrócić 
do tej koncepcji. W 1966 r. właściciele gruntu zostali 
wywłaszczeni. W zamian dostali 115 tys. zł (przeciętna 
pensja wynosiła wtedy 1500-2000 zł). Jednak Forum 
Morskie nie powstało. W 1994 r. rodzina rozpoczęła 
starania o zwrot gruntu. Argumentowała, Ŝe skoro cel 
wywłaszczenia nie został zrealizowany - powinna odzy-
skać ziemię. Ale Urząd Wojewódzki odmówił. Taką 
samą decyzję podjął Naczelny Sąd Administracyjny w 
Gdańsku, który uznał, Ŝe niezrealizowanie inwestycji nie 
ma znaczenia, bo nieruchomość zachowała publiczny 
charakter. Opinia pozytywna: 4/0/2. 
- wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 30 lat w 
trybie bezprzetargowym nieruchomości połoŜonej w 
Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138, opinia pozytywna: 6/0/0 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni, przy ul. Witolda 20A w formie prze-
targu ustnego nieograniczonego, opinia pozytywna: 6/0/0 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej 50, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, opinia pozy-
tywna: 6/0/0 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości zajętych pod inwestycję budowy 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze 
objętym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdy-
ni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, 
opinia pozytywna: 6/0/0 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Pokrzywowej. 
opinia pozytywna: 6/0/0 
Na tym spotkanie zakończono. 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 5 maja: 
 
Porządek obrad: 
1. Wizyta w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Gdyni.  
2. Dom Pomocy Społecznej na ul. Pawiej – nowa siedzi-
ba.  
Ad 1. Gospodarzami spotkania w nowej siedzibie MOPS 
(ul. Grabowo 2 w dzielnicy Grabówek) byli: pani dyrek-
tor Mirosława Jezior, z-ca dyrektora pan Jarosław Jó-
zefczyk oraz z-ca dyrektora pan Franciszek Bronk, a 
takŜe pani Katarzyna Stec – z-ca dyrektora MOPS. Po 
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krótkim wprowadzeniu w historię wyszukania i realizacji 
adaptacji budynku, gospodarze obiektu oprowadzili 
członków komisji po nowej siedzibie. Ośrodek przepro-
wadził się do budynku specjalnie zaadaptowanego na 
potrzeby zadań przez niego realizowanych. WyposaŜony 
został m.in. w sale szkoleniowe dla potrzeb rodzin za-
stępczych oraz pokoje terapii indywidualnej, w których 
będą odbywać się zajęcia z psychologami i pedagogami. 
Specjalnie z myślą o klientach przy głównym wejściu 
działa punkt informacyjny (tzw. help desk). Nowa siedzi-
ba MOPS została w całości przystosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy). Biura i 
wydziały ośrodka znajdują się na dolnych kondygnacjach 
budynku, co sprawi, Ŝe dostęp do nich będzie znacznie 
wygodniejszy niŜ dotychczas, gdy MOPS mieścił się na 
czwartym i piątym piętrze gmachu przychodni specjali-
stycznej przy ul. Armii Krajowej 44. Budynek zlokalizo-
wany jest obok Akademii Morskiej, w pobliŜu przystanku 
komunikacji miejskiej (przystanek: Akademia Morska, 
linie trolejbusowe: 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 oraz 
linie autobusowe: 102, 104, 105, 109, 125, 141, 196, 710, 
723, 760). Wejścia do siedziby MOPS znajdują od ul. 
Komandorskiej. Po prezentacji obiektu dyskutowano na 
temat realizacji zadań w sferze pomocy społecznej, zaist-
niałych potrzeb (w tym kadrowych) i problemów. Pani 
Dyrektor poinformowała o prowadzonych działaniach w 
ramach projektów opracowanych i finansowanych z puli 
środków zewnętrznych, a takŜe o kolejnych pracach i 
zamierzeniach ośrodka. Z relacji przedstawicieli MOPS 
wynika, Ŝe nowatorskie działania na rzecz osób wymaga-
jących wsparcia, przynoszą pozytywne rezultaty i powo-
dują stopniowy napływ specjalistów. Tematów porusza-
nych w rozmowie było tak wiele, Ŝe uczestnicy spotkania 
stwierdzili konieczność częstszego kontaktu w czasie 
posiedzeń komisji. Przewodnicząca komisji podziękowa-
ła za spotkanie.  
Ad 2. Gospodarzem spotkania w Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Pawiej w Gdyni, który został otwarty 1 
lutego 2010 r., była pani dyrektor Liliana Szewczuk wraz 
z przedstawicielami personelu. Budowa tej placówki 
rozpoczęła się w sierpniu 2008 roku, a miasto przezna-
czyło na ten cel kwotę 15 milionów zł. Nowy DPS to 
dom dla 77 seniorów i osób niepełnosprawnych fizycz-
nie. W placówce znajduje się 10 pokoi jednoosobowych, 
25 dwuosobowych i 17 miejsc w pokojach 3-4 osobo-
wych dla osób wymagających zwiększonej opieki me-
dycznej, a takŜe pomieszczenia ogólnodostępne dla 
mieszkańców: sale dziennego pobytu, sala terapii, sala 
gimnastyczna, świetlica oraz kaplica. Z myślą o miesz-
kańcach i utrzymaniu ich więzi z najbliŜszymi urządzono 
teŜ pokoje gościnne. Warto nadmienić, Ŝe lokalizacja 
Domu w dzielnicy Pustki Cisowskie, w sąsiedztwie lasu, 
będzie sprzyjała wypoczynkowi jego mieszkańców. 
Nowy DPS bez barier architektonicznych wraz z małą 
architekturą zewnętrzną stanowi wyjątkowe miejsce dla 
godnego Ŝycia. W budynku działa równieŜ klub seniora 
obejmujący swoim zasięgiem dzielnice Pustki Cisowskie, 
Demptowo i Cisowa. W czasie zwiedzania radni mieli 
moŜliwość porozmawiania z pensjonariuszami placówki, 
obejrzenia prac wykonanych przez seniorów w ramach 
terapii zajęciowej oraz działalności klubu, a takŜe uzy-
skania odpowiedzi na pytania dot. potrzeb i problemów 
DPS-u. Przewodnicząca w imieniu komisji podziękowała 
za zorganizowanie wizyty. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
______________________________________________ 
 

Komisja Kultury – 12 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

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

nia, 
3. Zaopiniowanie kandydatur do Nagród Prezy-

denta z okazji Dnia Muzealnika 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto, 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Spośród 11 kandydatur zgłoszonych przez dyrektorów 
muzeów Komisja zaakceptowała do Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni na Dzień Muzealnika następujące osoby: 
1. Mirosława Raczkowska - MIR 
2. Tadeusz Mazurkiewicz – MIR 
3. Leonard Wieliczko – CMM 
4. Marek Twardowski – CMM 
5. Małgorzata Sawicka – Muzeum MW 
6. Bogumiła Bielińska – MMG 
7. Ryszard Dobrowolski – MMG 
8. Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego 

Art-Gdynia  
Ad. 4 
W trakcie posiedzenia (przed omawianiem kandydatur do 
Nagrody) przybył mieszkaniec Gdyni, p. J.Urban. Prze-
wodnicząca poprosiła, by opuścił on salę na czas oma-
wiania kandydatur informując, Ŝe wynika to z ustawy o 
ochronie danych osobowych. Osoby, nie będące osobami 
publicznymi, mają prawo do prywatności. Na prośbę p. 
Urbana przewodnicząca zobowiązała się do przygotowa-
nia pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. 
Dzień Muzealnika – 31 maja, godz. 15.00 w Muzeum 
Miasta Gdyni. Przedstawiciel Wydziału Kultury zaprosił 
członków komisji na związane z tym uroczystości. 
Przedstawiciel Wydziału Kultury omówił przygotowania 
do Nocy Muzeów, zaplanowanej na 15/16 maja br.  
Następne posiedzenie – wspólne z Komisją Sportu – 
26.05., godz. 11.30, s. 105A 
______________________________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 19 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 
sesję RM, 

2. Sprawy bieŜące i wniesione. 
Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
1. zmiany statutu jednostki budŜetowej Zarządu Dróg i 

Zieleni – opinia pozytywna – 6/0/0, 
2. zmiany porozumienia zawartego dnia 9 lutego 2004 

roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wój-
tem Gminy śukowo o realizacji zadań z zakresu lo-
kalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy 
śukowo – opinia pozytywna – 6/0/0, 

3. zmiany porozumienia zawartego dnia 22 czerwca 
2006 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a 
Wójtem Gminy Szemud o realizacji zadań z zakresu 
lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy 
Szemud – opinia pozytywna – 6/0/0, 
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4. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieru-
chomości połoŜonej w pasie ulicy Janka Wiśniew-
skiego – opinia pozytywna – 6/0/0, 

5. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieru-
chomości połoŜonej w pasie ulicy 10-go Lutego – 
opinia pozytywna – 6/0/0, 

6. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu dział-
ki drogowej przy ul. Cmentarnej – opinia pozytywna 
– 6/0/0, 

7. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gdyni – miasta na prawach powiatu dział-
ki drogowej przy ul. Witomińskiej – opinia pozy-
tywna – 6/0/0, 

8. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Olgierda 28 – opinia pozytywna – 6/0/0, 

9. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonego niezabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Kielnieńskiej – opinia pozytywna 
– 7/0/0, 

10. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonego niezabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Akacjowej 2A – opinia pozytyw-
na – 6/0/0, 

11. wyraŜenia zgody na zbycie niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
ni, połoŜonej przy ul. Hutniczej w trybie przetargu 
ustnego ograniczonego do właścicieli i uŜytkowni-
ków wieczystych nieruchomości przyległych – opi-
nia pozytywna – 6/0/0, 

12. wyraŜenia zgody na nabycie na własność Gminy 
Miasta Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Źródło Marii – opinia pozytywna – 6/0/0, 

13. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej u zbiegu 
ul. Apollina i Ateny – opinia pozytywna – 6/0/0, 

14. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ust-
nego nieograniczonego niezabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Limbowej – opinia pozytywna – 
6/0/0, 

15. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej 
przy ul. Przemyskiej w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego – opinia pozytywna – 6/0/0, 

16. przejęcia na własność Gminy Miasta Gdyni pojaz-
dów usuniętych z dróg na terenie Gdyni – opinia po-
zytywna – 6/0/0, 

17. zmiany Uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości 
stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej 
oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia 
opłaty abonamentowej – kierownik Biura SPP wyja-
śniał, Ŝe podnoszony przez wnioskodawców pro-
blem, jakoby opłaty za parkowanie zniechęcały mo-
tocyklistów do przyjeŜdŜania do Śródmieścia moto-
cyklem zamiast samochodem, nie znajduje pokrycia 
w rzeczywistości. Motocykliści z reguły przyjeŜdŜa-
ją po 18.00 i w weekendy, kiedy strefa nie obowią-
zuje. W projekcie uchwały znalazł się ponadto błąd 
– w myśl przepisów ustawy opłatom za strefę podle-

gają wyłącznie motocykle, natomiast nie podlegają 
motorowery i skutery. Opinia negatywna – 1/5/0 

Projekty z aneksu: 
1. wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mia-

sta Gdyni nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy 
ul. Zofii Nałkowskiej – opinia pozytywna – 6/0/0, 

2. porozumienia z innymi miastami i powiatami, do-
tyczącego współdziałania w realizacji programu 
pod nazwą „Sprawna Administracja Geodezyjna i 
Kartograficzna” – opinia pozytywna – 6/0/0. 

Ad. 2 
Komisja nie wyznaczyła terminu następnego posiedzenia. 
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-05-04: 
 
14858/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania poro-

zumienia nr 1/2010 z Powiatem Gdańskim 
dotyczącego pokrywania kosztów rehabili-
tacji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego w 
warsztacie terapii zajęciowej znajdującym 
się w Gdyni przy ul. Jęczmiennej 8 

14859/10/V/R - upowaŜnienia do podpisania poro-
zumienia nr 18/2010 z Powiatem Gdań-
skim dotyczącego pokrywania kosztów re-
habilitacji mieszkańców Gdyni w warszta-
tach terapii zajęciowej znajdującym się w 
Gdańsku przy ul. Niedźwiednik 21 i przy ul. 
Kołobrzeskiej 57 

14860/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatek Mistrzostw Polski juniorek w gim-
nastyce artystycznej, których organizato-
rem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólno-
kształcących w Gdyni 

14861/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów Międzyszkolnego Konkursu Ma-
tematycznego organizowanego przez Ze-
spół Szkół Nr 7 w Gdyni 

14862/10/V/O - dofinansowania pobytu w Gdyni 
uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Ge-
tyndze (Niemcy) w ramach współpracy 
międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących Nr 2 w Gdyni 

14863/10/V/O - dofinansowania organizacji V 
Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Arty-
stycznego, którego organizatorem jest Ze-
spół Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni oraz 
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

14864/10/V/O - rozdysponowania środków na reali-
zację programu „Szkół Otwartych” 

14865/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego poniŜej 193.000 
EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją i w okresie gwa-
rancji zadania: Kompleksowa termomoder-
nizacja pięciu budynków placówek oświa-
towych zlokalizowanych w Gdyni: IV Li-
ceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogól-
nokształcące, Szkoła Podstawowa nr 10, 
Technikum Transportowe, Zespół Wcze-
snej Edukacji nr 1 

14866/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego do 4.845.000 
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EUR na: Wykonanie kompleksowej ter-
momodernizacji budynku Zespołu Wcze-
snej Edukacji Nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 
w Gdyni w zakresie docieplenia ścian ze-
wnętrznych, stropodachów, wymiany sto-
larki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz 
wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją 
systemu grzewczego, wymiany poziomów 
instalacji c.w.u. i modernizacji węzła c.o. i 
c.w.u. " 

14867/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego do 4.845.000 
EUR na: Wykonanie kompleksowej ter-
momodernizacji budynku IV Liceum Ogól-
nokształcącego przy ul. Morskiej 186 w 
Gdyni w zakresie docieplenia ścian ze-
wnętrznych, stropodachów, wymiany sto-
larki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz 
wymiany instalacji c.o. wraz z regulacją 
systemu grzewczego i wymiany poziomów 
instalacji c.w.u." 

14868/10/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego do 4.845.000 eu-
ro na: Wykonanie kompleksowej termomo-
dernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 
10 przy ul. Morskiej 192 w Gdyni w zakre-
sie docieplenia ścian zewnętrznych, stro-
podachów, wymiany stolarki okiennej i 
drzwi zewnętrznych oraz wymiany instala-
cji c.o. wraz z regulacją systemu 
grzewczego i wymiany poziomów instalacji 
c.w.u." 

14869/10/V/M - wszczęcia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie za-
mówienia z wolnej ręki na wykonanie uzu-
pełniających robót w ramach zadania: 
„Przebudowa budynku przy ul. Grabowo 2/ 
Morska 89 w Gdyni” 

14870/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej na przebudowę sieci 
gazowej oraz oświetlenia w ul. Grabowo 

14871/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Dąbrowskiego 1-3 w Gdyni 

14872/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających 
w budynkach przy ul. Chylońskiej 171 C w 
Gdyni 

14873/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
gminnych pomieszczeniach podziemnych 
przy ul. Starowiejskiej 42-48 w Gdyni 

14874/10/V/M - pomalowania części ścian obiektu – 
muszli koncertowej przy Placu Grunwaldz-
kim w Gdyni 

14875/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14876/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14877/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14878/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

14879/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Adwokackiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

14880/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdy-
nia, połoŜonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

14881/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 
połoŜonej przy ul. Puckiej przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

14882/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

14883/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Woj. Wachowiaka 
1,3,5,7,9 przeznaczonej do wydzierŜawie-
nia 

14884/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, połoŜonej 
w Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

14885/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

14886/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

14887/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

14888/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumie-
nia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości – „Trasa 
Kwiatkowskiego” 

14889/10/V/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 

14890/10/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/158/D/09 z dnia 18 maja 2009r., 
przedmiotem której jest grunt połoŜony w 
Gdyni przy ul. Bernadowskiej 

14891/10/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/94/D/08 z dnia 5 czerwca 2008r., 
przedmiotem której jest grunt połoŜony w 
Gdyni przy ul. Bernadowskiej 

14892/10/V/M - zmiany treści umowy dzierŜawy nr 
MG/188/D/08 z dnia 5 listopada 2008r., 
przedmiotem której jest grunt połoŜony w 
Gdyni przy ul. Bernadowskiej 

14893/10/V/S - wyraŜenia zgody na utworzenie 
systemu alarmowego i monitoringu z pozo-
stawionych elementów róŜnych systemów 
w budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24 

14894/10/V/M - pokrycia z budŜetu Miasta kosztów 
związanych z postępowaniem o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości połoŜonej przy 
ul. śeliwnej 

14895/10/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla pani Małgorzaty Ryś 

14896/10/V/S - zakupu literatury fachowej Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 r. 
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14897/10/V/P - wszczęcia postępowania o zamó-
wienie publiczne w trybie z wolnej ręki na 
wykonanie zamówienia uzupełniającego nr 
2 do umowy nr KB/473/PK/3/w/2008 – roz-
budowa monitoringu wizyjnego Miasta 
Gdyni 

14898/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Olgierda 

14899/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie rocznej opieki autorskiej 
nad systemami informatycznymi: Ewiden-
cja sortów i ekwiwalentu, Rejestr podatku 
VAT 

14900/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie rocznej usługi serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas fi-
skalnych 

14901/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na wykonanie badań 
jakości wód rzeki Kaczej 

14902/10/V/U - udzielenia zamówień publicznych do 
kwoty 14.000 EUR na zakup worków do 
pojemników do segregacji odpadów oraz 
worków do wózków do zbiórki odpadów w 
ramach realizacji programu "Urząd przyja-
zny środowisku - system gospodarki odpa-
dami" 

14903/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o.o. 

14904/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 
13938/10/V/P oraz akceptacji aneksu nr 1 
do umowy nr 134/PK/2/w/2010 zawartej 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a KW Poli-
cji w Gdańsku w sprawie dofinansowania 
kosztów funkcjonowania policji na terenie 
miasta Gdyni w roku 2010 

14905/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup płytek 
ceramicznych na potrzeby remontu po-
mieszczeń UMG ul. 10 Lutego o wartości 
do 14.000 EUR 

14906/10/V/S - przeprowadzenia przetargu oferto-
wego na najem powierzchni w budynku 
UMG z przeznaczeniem na ustawienie 
bankomatu 

14907/10/V/U - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego poni-
Ŝej 193.000 € na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla przedsię-
wzięcia pn: „Budowa ulicy Radosnej od 
skrzyŜowania z ul. Szczęśliwą oraz ulicy 
Solnej do wlotu z ul. Starodworcową w 
Gdyni” 

14908/10/V/U - zmiany treści umowy nr 
KB/187/55/W/2010 na wykonanie usługi 
nasadzeń rekompensacyjnych zieleni na 
terenie Gdyni 

14909/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej VI LO w Gdyni – 
zwiększenie mocy 

14910/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na opracowanie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu na czas 
budowy oświetlenia ul. Metalowej 

14911/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/200/UI/44/W/2009 na opracowanie wie-
lobranŜowej koncepcji i wielobranŜowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
budynku UM Gdyni z parkingiem podziem-
nym i terenami zielonymi w rejonie Skweru 
Plymouth 

14912/10/V/R - wyraŜenia zgody na organizację 
kolacji w dniu 6 maja 2010 roku dla uczest-
ników drugiego międzynarodowego spo-
tkania partnerów projektu INTERFACE 

14913/10/V/P - wykonania opakowań tekturowych 
na reprodukcję zdjęć 

14914/10/V/P - powołania komisji oceniającej do 
zaopiniowania ofert zgłoszonych przez 
podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie 
Biura Porad Obywatelskich” 

14915/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni przed-
stawicieli Kilonii w ramach realizacji projek-
tu „Razem dla europejskiego dialogu – 25 
lecie partnerstwa miast Gdyni i Kolonii 

14916/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na współorganizację spektaklu teatralnego 
z Kilonii w ramach realizacji projektu „Ra-
zem dla europejskiego dialogu – 25 lecie 
partnerstwa miast Gdyni i Kilonii” 

14917/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego 
na organizację przewozu członków Stowa-
rzyszenia Gdynian Wysiedlonych na ob-
chody 65. rocznicy ewakuacji i wyzwolenia 
obozu koncentracyjnego Stutthof 

14918/10/V/O - akceptacji zmian w umowach na 
lata 2009-2012 z organizacjami pozarzą-
dowymi prowadzącymi świetlice socjotera-
peutyczne 

 
2010-05-06: 

 
14918/10/V/S - wyznaczenia siedzib obwodowych 

komisji wyborczych na terenie miasta Gdy-
ni 

 
2010-05-10: 

 
14920/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-

prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o.o. w Gdyni 

14921/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr 
KB/82/UI/19/W/2010 z dnia 03.02.2010r na 
wykonanie wydzielenia geodezyjnego dzia-
łek w pasie drogowym wraz z dokonaniem 
zmiany oznaczenia uŜytków gruntowych na 
terenie ulicy Pawiej w Gdyni 

 
2010-05-11: 

 
14922/10/V/P - określenia wysokości Nagrody Arty-

stycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion 
Gdyński” za rok 2009 
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14923/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy 
Gdynia Oksywie i Babie Doły pt. „Muzyka 
znana i nieznana” w ramach konkursu 
„Kultura w dzielnicy” 

14924/10/V/P - organizacji wystawy „Listy do Syna” 
14925/10/V/P - organizacji spacerów z przewodni-

kiem po dzielnicy Kamienna Góra 
14926/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego Muzeum Miasta Gdyni za rok 2009 
14927/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na wykonanie oraz montaŜ 
tablic informacyjnych dla projektu pn. 
„Kompleksowa termomodernizacja dzie-
więciu budynków placówek oświatowych 
na terenie Gdyni” 

14928/10/V/S - powołania pełnomocników ds. wybo-
rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na 20 czerwca 2010 r. 

14929/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Teatru Miejskiego im. Witolda 
Gombrowicza w Gdyni za rok 2009 

14930/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gdyni za rok 2009 

14931/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 
2009 

14932/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uza-
leŜnień w Gdyni za rok 2009 

14933/10/V/K - zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni za rok 2009 

14934/10/V/O - wyraŜenia zgody na uŜyczenie sali 
w MłodzieŜowym Domu Kultury w Gdyni 
dla Fundacji ,,Gdyński Most Nadziei” 

14935/10/V/O - dofinansowania kosztów związa-
nych z wyjazdem druŜyny gimnastyczek z 
MłodzieŜowego Domu Kultury w Gdyni na 
Festiwal Gimnastyczny w Argostoli w Gre-
cji 

 
2010-05-18: 

 
14993/10/V/U - zamówienia opracowania graficzne-

go oraz przygotowania do druku broszury 
na temat zabytków Wielkiego Kacka 

14994/10/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego z zakre-
su pomocy społecznej i wyznaczenia ter-
minu składania wniosków dotyczących 
przyznania dotacji organizacjom pozarzą-
dowym i podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności poŜytku publicznego i o wo-
lontariacie na przyjęcie do realizacji zada-
nia polegającego na prowadzeniu schroni-
ska dla bezdomnych osób i rodzin na tere-
nie Gdyni 

14995/10/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy POGÓRZE 

14996/10/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady 
Dzielnicy REDŁOWO 

14997/10/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla 
Rady Dzielnicy OBŁUśE 

14998/10/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla 
Rady Dzielnicy CISOWA 

14999/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Necla 5 w Gdyni 

15000/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Legionów 98 w Gdyni 

15001/10/V/M - przejęcia budynku przy ul. Widnej 8 
w Gdyni w zarząd 

15002/10/V/M - wykonania robót dodatkowych w 
budynku przy ul. Widnej 8 w Gdyni 

15003/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej w 
budynku mieszkalnym oraz w 76 lokalach 
mieszkalnych przy ul. Dickmana 38 w 
Gdyni 

15004/10/V/M - wykonania pielęgnacji drzewostanu 
na terenie gminnym przy budynku miesz-
kalnym ul. Wójta Radtkego 32 w Gdyni 

15005/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdynia przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Śląskiej 74 w Gdyni 

15006/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15007/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15008/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15009/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15010/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15011/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15012/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15013/10/V/M - kierowania spraw na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15014/10/V/M - zmiany do umowy dzierŜawy nr 
TG/173/93 przedmiotem której jest grunt 
połoŜony na hali łukowej - pawilon handlo-
wy nr 74 

15015/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania okolicznościowych znaczków 
metalowych z okazji 35. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych 

15016/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania materiałów promocyjnych z na-
drukiem okolicznościowym 

15017/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki (MS-
71410/20/09) 

15018/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego poło-
Ŝonego przy ul. Rolniczej 

15019/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
dla podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego na realizację zadania: 
Schorzenia cywilizacyjne w edukacji zdro-
wotnej 

15020/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Śródmieście festynu pod ha-
słem „Dzień Sąsiada” na terenie plaŜy 
miejskiej w Gdyni przy Klubie „Contrast” w 
dniu 30 maja 2010 r. 

15021/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia – Wzgórze Św. Maksymiliana 
festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 29 
maja 2010 r. 

15022/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie materiału pro-
mującego Miasto Gdynię 
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15023/10/V/M - udzielenia zgody na uŜywanie her-
bu Miasta Gdyni 

15024/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania materiałów promocyjnych - 
taśm na szyję z nadrukiem okolicznościo-
wym 

15025/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na usługę opracowania gra-
ficznego i typograficznego serii folderów 
promocyjnych miasta Gdyni 

15026/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania odzieŜy i wyposaŜenia pracow-
ników terenowych punktów Informacji Tu-
rystycznej 

15027/10/V/M - przyjęcia aneksu do umowy SK 
343/MG/81-W/2010 zawartej pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 
przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, a 
P.P.U. LINIA s.c., Marek P., Korzeniewski 
W., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław 

15028/10/V/S - wyraŜenia zgody na kontynuację 
ubezpieczenia samochodów słuŜbowych 
Urzędu Miasta Gdyni; StraŜy Miejskiej; 
OSP Wiczlino do 14.000 EUR w zakresie 
AC, NW, OC 

15029/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na zakup dwuletniej usługi dostępu do sieci 
Internet DSL2000 

15030/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników Urzędu 
Miasta Gdyni w 2010 roku 

15031/10/V/S - akceptacji aneksu do umowy z 
Pocztą Polską dotyczącej odbioru i dorę-
czania przesyłek pocztowych 

15032/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wy-
konanie robót uzupełniających w ramach 
zadania: „Przebudowa budynku przy ul. 
Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni” 

15033/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dziel-
nicy Gdynia Śródmieście festynów i spo-
tkań z mieszkańcami o charakterze kultu-
ralnym w dniu 29 maja 2010r. 

15034/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 
14215/10/V/O dotyczącego upowaŜnienia 
dyrektorów placówek oświatowych prowa-
dzonych przez gminę Gdynia do bezpłat-
nego udostępniania sal na szkolenia na-
uczycieli i egzaminatorów organizowane 
przez Okręgowa Komisje Egzaminacyjną 

15035/10/V/P - zlecenia organizacji Wielkiego Fe-
stynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 
oraz druku plakatów informujących o tym 
wydarzeniu 

15036/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na organizację konferencji 
prasowej promującej ofertę letnią Gdyni 

15037/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup pilarki 
spalinowej dla potrzeb MCZK 

15038/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup zegarów 
ściennych 

15039/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego na realizację zadania dotyczącego 
aktywizacji społecznej niepełnosprawnej 
młodzieŜy, mieszkańców Gdyni 

15040/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów V Ogólnopolskiego festiwalu 

„Gim Show 2010” o Grand Prix Prezydenta 
Miasta Gdyni, którego organizatorem jest 
MłodzieŜowy Dom Kultury w Gdyni 

15041/10/V/O - refundacji kosztu zakupu nagród dla 
laureatów Międzyszkolnego Konkursu Ma-
tematycznego dla klas VI organizowanego 
przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni 

15042/10/V/P - przyznania nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni na 35 Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych 

15043/10/V/P - organizacji spotkania inaugurujące-
go 35 Festiwal Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni 

15044/10/V/P - Gdyńskiego Banku Danych o Orga-
nizacjach Pozarządowych 

15045/10/V/P - wykonania projektu graficznego, 
składu komputerowego i druku „Sprawoz-
dania z realizacji Programu Współpracy 
miasta Gdyni z organizacjami pozarządo-
wymi na rok 2009" 

15046/10/V/S - ogłoszenia przetargu ofertowego na 
najem pomieszczeń w holu głównym bu-
dynku Urzędu Miasta Gdyni z przeznacze-
niem na kiosk 

15047/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego 
do kwoty 14.000 EUR na organizację fe-
stynu ekologicznego z okazji Międzynaro-
dowego Dnia BioróŜnorodności 

15048/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na wykonanie renowacji elementu ekspo-
zycji Gdyni na terenie Portu Lotniczego 
Gdańsk Rębiechowo 

15049/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w tygodniku Newsweek 

15050/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 
na druk zaproszeń na imprezy towarzyszą-
ce 35. Festiwalowi Polskich Filmów Fabu-
larnych 

15051/10/V/M - udzielenia zamówień, do kwoty 
14.000 EUR, na wykonanie scenografii im-
prez towarzyszących 35. Festiwalowi Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni 

15052/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, 
wykonania wydruków i montaŜu płyt z wi-
zualizacją układu drogowego Węzła Świę-
tego Maksymiliana po przebudowie 

15053/10/V/S - ustanowienia koordynatora gminne-
go obsługi informatycznej wyborów 

15054/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
14889/10/V/M z dnia 04 maja 2010 roku 
sprawie 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 

15055/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego 
na wynajem lokali dla obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20 
czerwca 2010 roku 

15056/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 
14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni 
w „Twojej Gazecie” 

15057/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi pro-
wadzącemu działalność poŜytku publicz-
nego w otwartym konkursie ofert na reali-
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zację zadania: prowadzenie Biura Porad 
Obywatelskich 

15058/10/V/P - przekazania środków pienięŜnych 
na pokrycie kosztów postępowania sądo-
wego 

15059/10/V/P - aneksu do umowy zawartej z Insty-
tutem Wzornictwa Przemysłowego na 
współorganizację Gdynia Design Days 
2010 

15060/10/V/R - upowaŜnienie do podpisania aneksu 
Nr 1/2010 do umowy najmu lokalu miesz-
kalnego połoŜonego w Gdyni przy ul. Al. 
Zwycięstwa 199 Nr KB/5/MOPS/2010 z 
dnia 17.02.2010 r. na prowadzenie pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej 

15061/10/V/S - zmiany treści zarządzenia Prezy-
denta Gdyni Nr 14727/10/V/S z dnia 20 
kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 
składów komisji oceniających wnioski skła-
dane do konkursu dla rad dzielnic: „Bez-
pieczna dzielnica” oraz „Gdynia po godzi-
nach” 

15062/10/V/R - odwołania członków ze składu oso-
bowego Powiatowego Zespołu ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności w Gdyni oraz 
rozszerzenia składu osobowego Powiato-
wego Zespołu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Gdyni 

15063/10/V/R - udzielenia pełnomocnictwa Pani 
Iwonie Podsiadło Sekretarzowi Powiato-
wego Zespołu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Gdyni 

15064/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wynajmu, montaŜu i demontaŜu namiotów 
na imprezę towarzyszącą 35. Festiwalowi 
Polskich Filmów Fabularnych 

15065/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o.o. w Gdyni 

15066/10/V/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na świadczenie usługi ska-
nowania dokumentów 

15067/10/V/M - upowaŜnienia pracownika jednostki 
budŜetowej – „Zarząd Dróg i Zieleni” do za-
łatwiania spraw wynikających z ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, ustawy o sto-
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz z ustawy o 
drogach publicznych 

15068/10/V/M - upowaŜnienia pracownika jednostki 
budŜetowej – „Zarząd Dróg i Zieleni” do za-
łatwiania spraw wynikających z ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, ustawy o sto-
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz z ustawy o 
drogach publicznych 

15069/10/V/M - upowaŜnienia pracownika jednostki 
budŜetowej – „Zarząd Dróg i Zieleni” do za-
łatwiania spraw wynikających z ustawy 
Prawo o ruchu drogowym oraz z ustawy o 
drogach publicznych 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 
Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył interpe-
lacji. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZE Ń 
KOMISJI 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 czwartek, godz. 14.30 
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 
POSIEDZEŃ 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: 01.06., godz. 15.00, wyjazd 
Komisja Statutowa:  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


