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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 78 

25 sierpnia 2010 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 24.08.10, godz. 13.30 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej – 28 
kwietnia: 
 
Komisja zebrała się celem zaopiniowania projektów 
uchwał wnoszonych na dzisiejszą sesję przez wiceprez. 
B.Stasiaka. 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 
5.1 wyraŜenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy 

ekonomicznej – opinia pozytywna – 6/0/0 
5.2 wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na 
rzecz Hali Sportowo-Widowiskowej Zakład BudŜe-
towy - opinia pozytywna – 6/0/0 

5.3 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Chylońskiej 237 – opinia pozytywna – 
6/0/0 

5.4 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni działki połoŜonej 
przy ul. Sieradzkiej – opinia pozytywna – 6/0/0 

5.5 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości poło-
Ŝonej przy ul. Jana z Kolna 29 – opinia pozytywna – 
6/0/0 

5.6 wyraŜenia zgody na bezprzetargowe wydzierŜawie-
nie nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonych w Gdyni przy ul. Bor-
chardta i Skwerze Kościuszki – opinia pozytywna – 
6/0/1 

5.7 wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 30 lat 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości połoŜonej 
w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138 – opinia pozy-
tywna – 6/0/0 

5.8 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej w Gdyni, przy ul. Witolda 20A w 
formie przetargu ustnego nieograniczonego, – opinia 
pozytywna – 7/0/0 

5.9 wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieru-
chomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Starochwasz-
czyńskiej 50, stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni – opinia pozytywna – 7/0/0 

5.10 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości zajętych pod inwestycję bu-
dowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
obszarze objętym miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-
Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarz-
nieńskiej i Śliskiej – opinia pozytywna – 7/0/0 

5.11 wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Pokrzywo-
wej – opinia pozytywna – 7/0/0 

______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 25 maja: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacja nt. przygotowania do sezonu turystyczne-
go.  
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RMG.  
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych Prze-
wodniczący Komisji Marcin Wołek. Do porządku obrad 
nie wniesiono uwag. 
Ad 2. Gośćmi komisji byli: naczelnik Wydziału Polityki 
Gospodarczej i Nieruchomości UMG pan Tomasz Banel, 
naczelnik Wydziału Kultury Włodzimierz Grzechnik oraz 
prezes Stowarzyszenia Gdynia Turystyczna pan Woj-
ciech Antoszkiewicz. Pan naczelnik T. Banel przekazał 
członkom komisji, a następnie omówił  przygotowane 
materiały na temat przygotowania do sezonu turystycz-
nego w Gdyni, opracowane na inaugurującą sezon konfe-
rencje prasową, która odbyła się w budynku Sea Towers. 
Informacja dot. m.in. wysokości przeznaczanych środ-
ków na poszczególne przedsięwzięcia, systemu informa-
cji turystycznej, punktów informacyjnych, w tym funk-
cjonowania lotnej IT, planowanych zawinięć wyciecz-
kowców do gdyńskiego portu (nowe odsłony w Alei 
Statków PasaŜerskich), organizacji KOLOSÓW, elimina-
cji do MŚ w poławianiu bursztynów, druku i kolportaŜu 
wydawnictw turystycznych, zawierających takŜe mapki 
ścieŜek rowerowych (w tym leśnych), sposobu reklamo-
wania turystyki w Gdyni, Szlaku Kulinarnego oraz Gdyń-
skiego Szlaku Modernizmu, a takŜe działalności towa-
rzystw i stowarzyszeń turystycznych o zasięgu regional-
nym i wojewódzkim. Naczelnik Wydziału Kultury uzu-
pełnił prezentowane informacje omówieniem miejskiego 
kalendarza imprez, w tym przedsięwzięć reklamujących 
Gdynię, współorganizowanych z innymi podmiotami. 
Dodał, Ŝe podejmowane są w Gdyni  takŜe działania o 
innym charakterze, np. sportowe. Prezes SGT pan Woj-
ciech Antoszkiewicz poinformował o wydarzeniach 
sezonu letniego (Festiwal Kawy) oraz gotowości zrze-
szonych w Stowarzyszeniu hoteli i pensjonatów oraz 
właścicieli kwater prywatnych na przyjęcie gości. Na 
portalu www.gdyniazaprasza.pl dostępne są informacje o 
planowanych wydarzeniach sezonowych i bazie nocle-
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gowej w Gdyni. Niestety zróŜnicowane systemy rezerwa-
cji miejsc w poszczególnych obiektach noclegowych 
uniemoŜliwiają wprowadzenie jednolitego systemu dla 
całej bazy. Pan Prezes zaproponował przedstawienie 
komisji raportu posezonowego na jednym z jesiennych 
posiedzeń, co radni przyjęli z aprobatą – byłby to dobry 
moment na rozpoczęcie działań przygotowujących sezon 
lata'2012.  
Przewodniczący podziękował gościom za przybycie. 
Ad 3. Projekty uchwał w sprawach gospodarowania 
mieniem komunalnym przedstawił naczelnik Wydziału 
Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UMG pan To-
masz Banel: 
 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na wła-
sność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości 
połoŜonej w pasie ulicy Janka Wiśniewskiego, opinia 
pozytywna – głosowanie: 8/0/0; 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości poło-
Ŝonej w pasie ulicy 10-go Lutego, opinia pozytywna – 
głosowanie: 8/0/0; 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej 
przy ul. Cmentarnej, opinia pozytywna – głosowanie: 
8/0/0;  
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej 
przy ul. Witomińskiej, opinia pozytywna – głosowanie: 
8/0/0; 
- wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Olgierda 28, 
opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0; 
- wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Kielnieńskiej, opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0; 
- wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Akacjowej 2A, opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0; 
- wyraŜenia zgody na zbycie niezabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poło-
Ŝonej przy ul. Hutniczej w trybie przetargu ustnego ogra-
niczonego do właścicieli i uŜytkowników wieczystych 
nieruchomości przyległych, opinia pozytywna – głoso-
wanie: 8/0/0; 
- wyraŜenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej przy ul. Źródło Marii, 
opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0; 
- wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej u zbiegu ul. Apollina i 
Ateny. Dyskutowano na temat pism złoŜonych przez 
Radę Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w sprawie postula-
tu mieszkańców dot. utworzenia na wskazanej nierucho-
mości placówki słuŜby zdrowia. Według wyjaśnień pana 
naczelnika brak jest podstaw i moŜliwości prawnych 
narzucających takie funkcje dla terenu nieobjętego pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, a ponadto prze-
widziano miejsce na lokalizację przychodni zdrowia na 
rozwijających się, przyległych terenach. Istniejące oraz 
planowana  placówka powinny w pełni zabezpieczyć 
obecnym i przyszłym mieszkańcom dostęp do usług 
zdrowotnych w tym rejonie. Dodatkowych informacji na 
temat zagospodarowania przestrzennego udzieliła pani 
Anna Wołejko z Biura Planowania Przestrzennego. Rad-
ny Tadeusz Szemiot zauwaŜył, Ŝe korespondencja na ten 

temat wpływała od RDz juŜ wcześniej, nie była omawia-
na, proponuje więc wniosek o zdjęcie tego punktu z 
porządku obrad sesji. Wniosek nie został przyjęty – 
głosowanie: 3/5/0. Radny Rafał Geremek poprosił o 
przedstawienie korespondencji w tej sprawie na sesji RM 
w momencie dyskusji nad w/w punktem porządku obrad. 
Do projektu uchwały – opinia pozytywna: 5/0/3; 
- wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Limbowej, opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0; 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Przemyskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczone-
go, opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0; 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Zofii 
Nałkowskiej, opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie 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 prezentował w 
imieniu wnioskodawców radny Tadeusz Szemiot. Zmia-
ny mają dotyczyć ulgi dla uŜytkowników motocykli w 
SPP, polegającej na zwolnieniu z opłat za parkowanie z 
uwagi na mniejszą w stosunku do innych pojazdów prze-
strzeń konieczną do zaparkowania oraz brak miejsca na 
bezpieczne umiejscowienie biletów z parkometrów. 
Ponadto – zdaniem radnego – naleŜy dąŜyć do ujednoli-
cenia przepisów w ramach  metropolii Trójmiejskiej. Ze 
stanowiskiem radnego polemizował pan Karol Kozak, 
przedstawiciel Biura InŜynierii Transportu, zdaniem 
którego pojazdami o nieduŜych gabarytach są takŜe 
Smarty, a poza tym motocykle według prawa o ruchu 
drogowym są pojazdami samochodowymi i podlegają 
takim samym przepisom. W sprawie wymogu umiesz-
czania w widocznym miejscu biletów, stwierdził, Ŝe jest 
to problem, który moŜna rozwiązać wnoszeniem opłaty 
sms-em. Zostało zorganizowane spotkanie z przedstawi-
cielami motocyklistów i dziennikarzami, na którym 
omawiano sposoby rozwiązania problemów i moŜliwości 
przyjęcia specjalnego, rocznego abonamentu dla posiada-
czy jednośladów. Sami kierowcy motocykli nie dostrze-
gają powaŜnego problemu. Radny Rafał Geremek przy-
pomniał o zastrzeŜeniach do powstającej strefy płatnego 
parkowania, której przyjęcie miało iść w parze z lokali-
zacjami parkingów na obrzeŜach strefy i odpowiednim 
dostosowaniem systemu operacyjnego. Trzeba takŜe 
wziąć pod uwagę specyficzny układ urbanistyczny Gdyni 
– rozciągnięcie Miasta pomiędzy morzem a lasami. Pan. 
K. Kozak w odpowiedzi stwierdził m.in., Ŝe Szczecin 
dysponuje dobrze zlokalizowanymi i skomunikowanymi 
ze strefą parkowania parkingami na 2,5 tyś. pojazdów, 
które jednak zapełnione są w 5-6%. Przewodniczący M. 
Wołek zauwaŜył, Ŝe traktowanie pewnych grup uŜytkow-
ników pojazdów w sposób uprzywilejowany doprowadzi 
do rozszczelnienia systemu. W dalszej części dyskusji 
mówiono o konieczności zabezpieczenia terenów pod 
parkingi w momencie ustalania planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Międzytorza, a takŜe moŜliwości 
wprowadzenia do uchwały bądź regulaminu SPP infor-
macji dla motorowerzystów o zwolnieniu z opłat za 
parkowanie w strefie (zgodność z ustawą) oraz większej 
ilości stojaków dla rowerów w bezpiecznych miejscach. 
W wyniku głosowania ( 2/5/1) projekt uchwały został 
zaopiniowany negatywnie.  
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Z ramienia Biura Planowania Przestrzennego projekty 
uchwał przedstawiła pani Anna Wołejko: 
-  w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Joannę i Franciszka Melcer, Reginę 
Hirsz, Józefa Pallascha, Eugeniusza i Ludwikę Itrich 
dotyczącego Uchwały Nr XXXII/716/09 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu 
połoŜonego na zachód od ulicy Sopockiej, rejon tzw. 
Jeziora Kackiego, - opinia pozytywna – głosowanie: 
8/0/0; 
- w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złoŜonego przez Danutę Guziak, Aleksandrę Guziak, 
Wiesława KoŜyczkowskiego i Karola Jurewicza dotyczą-
cego uchwały nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z 
dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz 
z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, 
opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0; 
Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ks. 
prałata Stanisława Zawackiego przedstawił Wiceprze-
wodniczący RMG Jerzy Miotke - opinia pozytywna – 
głosowanie: 8/0/0; 
______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 2 czerwca: 
 
Komisja zebrała się w celu przygotowania i wniesienia 
projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Oby-
watelstwa Miasta panu prof. Jerzemu Buzkowi. 
Komisja jednogłośnie postanowiła wnieść w/w projekt na 
najbliŜszą sesję Rady (23 czerwca). 
______________________________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Rodziny – 16 czerwca: 
 
Porządek obrad: 

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

na Sesje RM 23.06.2010 r. w sprawach: 
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2010; 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 
- zmiany uchwały nr XXIII/489/04 Rady Miasta 
Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie przyjęcia 
Statutu Miasta Gdyni 
- zmiany treści uchwały nr VI/137/07 rady Miasta 
Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania 
Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień w Gdyni; 
5. Wolne wnioski. 
6. Korespondencja. 
7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia ko-

misji. 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i 
stwierdzeniem kworum przewodnicząca Danuta Resz-
czyńska. 
Ad 2. Do porządku obrad wniesiono projekt uchwały w 
sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu 
Profesorowi Jerzemu Buzkowi.  

Ad 3. Przyjęto protokół z posiedzenia w dniu 19.05.2010. 
Ustalono, Ŝe spotkanie z przedstawicielami NFZ zostanie 
zorganizowane w miesiącach jesiennych – jest to dobry 
moment na podsumowania i wnioski.  
Ad 4.  

a) Projekt uchwały w sprawie nadania Honoro-
wego Obywatelstwa Gdyni został zaopiniowa-
ny pozytywnie w głosowaniu: 5/0/1. Radny Je-
rzy Miotke wstrzymanie się od głosu uzasadnił 
brakiem zabezpieczenia w umowach przedak-
cesyjnych (podpisywanych przez - ówcześnie 
premiera - Jerzego Buzka) interesu przemysłu 
stoczniowego, pomimo wielokrotnych próśb i 
wystąpień (przekazywanych takŜe osobiście 
przez radnego).  

b) Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr 
XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜe-
tu Miasta Gdyni na rok 2010 omówił prof. 
Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG. W nawią-
zanej dyskusji radni podnosili sprawy dot. 
zwiększenia wydatków na promocję Miasta 
poprzez sport oraz na imprezy kulturalne, a 
takŜe usunięcie pozycji dot. przebudowy dróg 
(prace projektowe). Pan Skarbnik wyjaśnił 
sposób finansowania gdyńskich klubów spor-
towych korzystających z hali sportowo-
widowiskowej, podkreślając sukcesy, jakie 
kluby odnoszą (rozgrywki I-ligowe). Podział 
środków na imprezy zgodne z Miejskim Ka-
lendarzem Imprez  jest obecnie weryfikowany 
w stosunku do załoŜeń budŜetu z końca 2009 r. 
Wykreślenie pewnych zapisów z programu 
drogowego nie oznacza rezygnacji z wykona-
nia przedsięwzięć – wynikają one z róŜnych 
przyczyn: przesunięcie terminu przez projek-
tantów, korzystniejsze rozstrzygnięcia przetar-
gowe, przeniesienie płatności na rok kolejny, 
itp. Komisja zaopiniowała projekt uchwały po-
zytywnie w głosowaniu: 5/1/0. 

c) Skarbnik MG przedstawił takŜe projekt uchwa-
ły w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermi-
nowego, wywołując krótką dyskusję na temat 
prognoz finansowej kondycji Miasta w latach 
kolejnych. Projekt zaopiniowano pozytywnie: 
6/0/0. 

d) W dalszej części spotkania dyskutowano nad 
treścią projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z 
22 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Statu-
tu Miasta Gdyni, którą z ramienia wniosko-
dawców prezentował radny Andrzej Kieszek, 
przewodniczący Komisji Statutowej. Radny 
Bogdan KrzyŜankowski zaproponował ograni-
czenie treści uchwały do podstawowych in-
formacji, przygotowując do niej osobna 
uchwałę, zawierająca zasady tej inicjatywy 
obywatelskiej, gdzie podane byłyby szczegó-
łowe informacje, czytelne dla mieszkańców – 
projektodawców. Proponuje takŜe, aby rozwa-
Ŝyć moŜliwość zastępowania pewną, wskazaną 
w uchwale liczbę mieszkańców, głosami pozy-
skanymi od radnych miasta lub dzielnic (np.: 
radny miasta = 100 mieszkańców). Ponadto 
wnosi o nie przyznawanie Prezydentowi okre-
su opiniotwórczego (opinia prezentowana mo-
Ŝe być na komisjach rady lub na sesji). Według 
radnego w ust. 6 brak zapisu kto miałby decy-
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dować o odrzuceniu projektu. Sprzeciw wzbu-
dził takŜe ust. 7, który nie daje moŜliwości 
prezentowania własnego projektu na sesji rady 
pełnomocnikom projektodawców. Radny A. 
Kieszek tłumaczył, Ŝe pewnych zapisów nie 
moŜna ominąć: zadaniem prezydenta jest przy-
gotowanie (finansowe, organizacyjne) i reali-
zacja uchwał. Radny Andrzej Denis zauwaŜył, 
Ŝe tworzenie „hybryd” ilościowych mogłoby to 
skutkować przejmowaniem pomysłów miesz-
kańców przez radnych. W dalszej dyskusji 
radny B. KrzyŜankowski zgłosił wniosek o 
zdjęcie tego projektu uchwały z porządku ob-
rad sesji i przekazanie go do komisji rady, 
m.in. celem opracowania dodatkowego doku-
mentu – instrukcji postępowania dla projekto-
dawców. Wniosek nie został przyjęty wyni-
kiem glosowania: 2/5/0. Projekt uchwały za-
opiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5/0/2. 

e) Projekt uchwały w sprawie zmiany treści 
uchwały nr VI/137/07 rady Miasta Gdyni z 
dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania 
Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i 
Terapii UzaleŜnień w Gdyni przedstawił radny 
Jerzy Miotke (członek RS). Projekt zaopinio-
wano pozytywnie: 6/0/0. 

Ad 5. Radny Bogdan KrzyŜankowski przypomniał postu-
lat pracowników DPS przy ul. Pawiej dot. zakupu defi-
brylatora na potrzeby ośrodka. Przewodnicząca zapropo-
nowała, aby dyrektor DPS wystąpiła z pismem do komi-
sji, która wyrazi opinię.  
Następnie radny B. KrzyŜankowski poruszył sprawę 
przychodni przy ul. Armii Krajowej, która chciałaby 
rozszerzyć działalność poprzez wykorzystanie po-
wierzchni zwolnionej przez MOPS. Według radnego 
istnieje zagroŜenie likwidacji radiologii w przychodni w 
przypadku sprzedaŜy działki, na której budynek częścio-
wo się znajduje (plan zagospodarowania przestrzennego). 
UwaŜa, Ŝe potrzebne jest ustalenie zasad wykupu budyn-
ków przychodni lekarskich poprzez spółki, które je obec-
nie uŜytkują.  Sprawę poruszył w złoŜonej interpelacji, 
ale według niego odpowiedź nic nie wyjaśniła. UwaŜa, Ŝe 
naleŜałoby sprawę przedyskutować na posiedzeniu komi-
sji z udziałem Wiceprezydentów: Ewy Łowkiel i Bogu-
sława Stasiaka. Termin ewentualnego spotkania w tej 
sprawie zostanie zaproponowany po przerwie wakacyj-
nej.  
Ad 6. Korespondencji brak. 
Ad 7. Termin kolejnego posiedzenia: 18 sierpnia 2010 r. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________  

 
Komisja Samorządności Lokalnej i Bez-
pieczeństwa – 17 czerwca: 
 

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

Porządek obrad: 

1. Omówienie projektów uchwał na najbliŜszą sesję 
RMG . 

2. Przyjęcie protokołu z dnia 20 maja br. 
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komi-

sji. 
Ad. 1 

Podinspektor w Referacie ds. Współpracy z Zagranicą  
-  p. Agata Lewandowska przedstawiła projekt uchwały 
– druk 4.8 - w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia 
współpracy międzynarodowej Gdyni -  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
Skarbnik Miasta – p. prof. Krzysztof Szałucki przed-
stawił projekty następujących uchwał: 

• w sprawie zmiany uchwały RMG nr 
XXXVIII/845/09  w sprawie uchwalenia bu-
dŜetu  Miasta Gdyni na rok 2010 – druk 4.2 

Radny Arkadiusz Gurazda zwrócił się z wnioskiem o 
przedstawienie przed Sesją RMG uszczegółowienia 
zapisów zadań wskazanych na str.6  Uzasadnienia do 
uchwały: 

1. „Przebudowa dróg powiatowych” – zmniejsze-
nie o 4 mln zł , 

2. „Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne” – zmniej-
szenie o  2,75 mln zł 

Komisja zwróci się do Wydziału Inwestycji o wyjaśnie-
nie. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  4/1/2 

• w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego – druk 4.3 

Radny Andrzej Bień zapytał o inne narzędzie, jakim jest 
emisja obligacji. Pan prof. K.Szałucki odpowiedział, iŜ 
koszty obu są porównywalne, proponuje jednak kredyt, 
który jest formą bardziej przejrzystą, poniewaŜ podlega 
postępowaniu przetargowemu. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  7/0/0 
Podinspektor w Biurze Rozwoju Miasta  -  p. Jakub 
Urbaniak przedstawił projekt uchwały – druk 4.6 - w 
sprawie zmiany uchwały nr XXXII/722/09 RMG z dnia 
27 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta 
Gdyni jako Partnera do projektu pn.: INTERFACE w  
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Połu-
dniowy Bałtyk 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Radny – p. Bartosz Bartoszewicz przedstawił projekt 
uchwały przygotowany przez grupę radnych Miasta 
Gdyni w sprawie – druk 4.7 
Radny Marcin Horała wyraził sprzeciw wobec zapisu w 
projekcie uchwały, zgodnie z którym projekt grupy 
mieszkańców ma referować na Sesji RM Komisja samo-
rządności Lokalnej. Do tej pory projekty prezentowali 
wnioskodawcy. Taki zapis w uchwale przeczy przesłaniu 
tego projektu, jakim jest aktywizacja obywateli. Radny 
Arkadiusz Gurazda  uwaŜa za niejasny zapis w pkt. 6: „ 
..nie spełnia innych warunków formalno-prawnych..”, na 
podstawie którego projekt moŜe zostać odrzucony. Była-
by to nadmierna kompetencja Przewodniczącego RMG. 
Przewodniczący mógłby zdjąć  projekt z porządku obrad, 
a mieszkańcy nawet nie wiedzieliby, Ŝe taki projekt 
wpłynął. Radny Andrzej Bień wyjaśnił, Ŝe w tym zapisie 
chodzi o sytuację, gdy zabrakłoby pozytywnej opinii 
radców lub byłby zbyt duŜy koszt realizacji. Marcin 
Horała nie zgadza się równieŜ z nadmiernie długim okre-
sem czasu, jaki ma prezydent na przedstawienie swojej 
opinii – 3 miesiące. Proponuje takŜe , aby zmniejszyć 
ilość wymaganych pod projektem podpisów z 500 do 
200. 
Radny Arkadiusz Gurazda kwestionuje zapisy pkt. 4 i 5, 
poniewaŜ organem właściwym do opiniowania projektu 
jest Rada Miasta, a nie prezydent. Radny Bartosz Barto-
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szewicz uwaŜa, Ŝe opinia władzy wykonawczej równieŜ 
jest waŜna, a ilość podpisów nie ma być „zaporą”, ale 
musi być sensowna, więc 500 to odpowiednia liczba.  
Marcin Horała wystąpił z propozycją, aby dać takŜe 
moŜliwość wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą 
grupie, co najmniej 20,  radnych dzielnic. Radny Mariusz 
Bzdęga zauwaŜył, iŜ jest to bardzo waŜna uchwała, po-
niewaŜ aktywizuje obywateli oraz radnych dzielnic i 
dlatego warto zastanowić się nad przedstawionym uwa-
gami. MoŜe naleŜałoby zaproponować poprawki tak, aby 
ta uchwała spełniła swoje zadanie. W wyniku dyskusji 
M.Horała zaproponował następujące poprawki do projek-
tu uchwały (szczegółowy zapis proponowanych popra-
wek znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu): 

1- likwidacja trybu opiniowania projektu przez 
prezydenta – wynik głosowania 3/3/0 

2- prawo wnioskodawców do przedstawiania pro-
jektu na Sesji RMG - wynik 3/3/0 

3- likwidacja uznaniowości oceny zgodności for-
malnej przez przewodniczącego - wynik 3/3/0 

4- ustanowienie inicjatywy uchwałodawczej grup 
radnych dzielnic - wynik 3/3/0 

5- likwidacja moŜliwości odrzucenia projektu 
przez zdjęcie z porządku obrad - wynik 3/3/0. 

Stanowisko Komisji w sprawie zgłoszenia poprawek 
do projektu uchwały zostało nierozstrzygnięte. 
 Wynik głosowania nad projektem uchwały  w pier-
wotnym brzmieniu  - 3/3/0 
Stanowisko Komisji w sprawie projektu uchwały druk 
4.7 pozostało nierozstrzygnięte. 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: 

• nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni pa-
nu Profesorowi Jerzemu Buzkowi – druk 4. 1 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania  6/0/0; 

• określenia wysokości środków na działalność 
statutową rad dzielnic w 2011 roku – druk 4.4 

Radny A.Bień zasugerował, Ŝe dobrze byłoby zwiększyć 
pulę środków na konkurs „Piękna dzielnica”, bo są to 
zwykle projekty wymagające duŜych nakładów finanso-
wych. Rady B.Bartoszewicz stwierdził, Ŝe sprawdza się 
wybrana droga zwiększania funduszy do dyspozycji rad 
dzielnic w formie konkursów, zamiast zwiększania środ-
ków „per capita”. Mariusz Bzdęga stanął na stanowisku, 
Ŝe jeśli dokonywać jakiś zmian w funkcjonowaniu rad 
dzielnic, to przede wszystkim systemowych /reforma/, bo 
zostały 3 miesiące do końca kadencji RMG. Przewodni-
czący zapewnił, Ŝe na pewno zmiany przygotowane 
zostaną w tej kadencji. 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania  3/0/2; 

• zmiany treści uchwały nr VI/137/07 Rady Mia-
sta Gdyni z dnia  28 marca 2007 roku w spra-
wie powołania Rady Społecznej przy Ośrodku 
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień – druk 4. 12 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
wynik głosowania  6/0/0. 
Ad. 2 
- Przyjęto jednogłośnie protokół z posiedzenia komisji w 
dniu 20 maja br. - wynik głosowania 6/0/0. 
Ad. 3 
Nie było. 
Ad. 4  
Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 
czwartek, przed Sesją w sierpniu br. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 22 
czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Problematyka wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy w przypadkach braku miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Plan zagospodarowania okolic góry Donas.  
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

RMG w spr. przyjęcia Statutu Miasta Gdyni – 
d.c. dyskusji oraz przegłosowanie poprawek. 

Ad 1.  
O cechach decyzji i uwarunkowaniach z nimi związanych 
informował komisję Wiceprezydent Michał Guć.  
Decyzje o warunkach zabudowy są tzw. mini planami. 
Generalna zasada obowiązująca w przypadku braku planu 
to budowa obiektów podobnych do sąsiadujących.  
Rokrocznie warunki definiujące organizację zabudowy są 
coraz bardziej restrykcyjne. Art. 65 ustawy o planowaniu 
przestrzennym określa 5 takich warunków.  
W ramach decyzji określane są wszelkie parametry inwe-
stycji. Warunki zabudowy są efektem analizy sporządza-
nej przez architekta i urbanistę. Decyzja moŜe dotyczyć 
terenu odpowiadającego okręgowi o średnicy 50 m lub 3-
ktotności działki bocznej.  
KaŜdy konkretny przypadek rozpatrywany jest indywidu-
alnie.  
Wysokość nowego budynku ustalana jest odpowiednio do 
średniej wysokości budynków sąsiadujących.  
Ustawowy czas oczekiwania na wydanie decyzji to 65 
dni. 
W związku z pytaniem r. M. Horały nt. moŜliwości Mia-
sta w zakresie odwoływania wydanych juŜ decyzji p. M. 
Guć powołał się na przykład InŜynierskiej 125. Poten-
cjalny inwestor mógłby wystąpić o odszkodowanie. W 
Gdyni takich przypadków nie odnotowano.  
Radny B. KrzyŜankowski nawiązując do przytoczonego 
wyŜej art. 65 ustawy wskazał na jego małą precyzyjność, 
co daje urzędnikom duŜą swobodę przy podejmowaniu 
decyzji. 
Budynki nadal – wyjaśniał Wiceprezydent – mogą po-
wstawać wg reguł ogólnych. KaŜda inwestycja winna być 
jednak analizowana indywidualnie.  
Wiceprezydent M. Guć odpowiadając radnemu KrzyŜan-
kowskiemu na pytanie związane z ul. Ujejskiego wyja-
śnił, iŜ w decyzjach sądu nie uściślono warunków odno-
śnie inwestycji.  
Z kolei odpowiadając na pytanie r. I. Bekisza – czy 
prawdą jest, Ŝe w ustawie jest zawarty nakaz uwzględ-
nienia w decyzji 25 % terenu na zieleń – Wiceprezydent 
potwierdził, iŜ jest taki zapis ustawowy, natomiast Urząd 
nie ma prawa ingerowania w projekt architektoniczny.  
Radnego P. Stolarczyka interesowało, jaką wagę prawną 
ma studium kierunków zagospodarowania przestrzennego 
w sytuacjach braku planu. 
Wiceprezydent poinformował, iŜ studium nie ma Ŝadnej 
wagi prawnej, a zatem nie ma wpływu na treść decyzji o 
warunkach zabudowy.  
Decyzję moŜna zawiesić na 12 miesięcy bądź określić jej 
wydanie do czasu uchwalenia planu.  
W związku z pytaniem r. A. Bienia o liczbę uchylanych 
decyzji p. Guć stwierdził, iŜ takich przypadków jest 
niewiele. Decyzje uchylane są z powodów procedural-
nych bądź uchyla je Kolegium Prezydenta w przypadku, 
gdy nie są prawidłowo przygotowane.  
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W przypadkach nieodpowiedzialności inwestorów (in-
formacja związana z kolejnym pytaniem r. Bienia) moŜ-
liwe jest jedynie wydanie decyzji negatywnej, którą 
jednak moŜe uchylić Wojewoda.  Urząd nie moŜe się od 
takiej decyzji odwoływać, poniewaŜ nie jest stroną – jest 
organem.  
Na pytanie r. I. Bekisza, - czy wjazd do garaŜu  na ul. 
InŜynierskiej nie koliduje z Drogą Czerwoną – Wicepre-
zydent odpowiedział twierdząco. W momencie podej-
mowania decyzji nie było jeszcze planu. Obowiązywał 
wówczas jedynie plan ogólny.  
Ad 2.  
Ustalenia planu zagospodarowania okolic Góry Donas 
przedstawiła komisji przedstawicielka Biura Planowania 
Przestrzennego, pani Alicja Kowalska.  
W prezentacji wziął udział Wiceprezydent Marek Stępa. 
Podstawowymi celami przystąpienia do sporządzenia 
planu jest zahamowanie dzikiej zabudowy oraz organiza-
cja cmentarza.  
Studium dla przedmiotowego terenu przewiduje strefę 
zieleni parkowej z dopuszczeniem funkcji rekreacji i 
sportu.  
Działki leŜące w obrębie planu są własnością Skarbu 
Państwa. Prezydent Miasta Gdyni jest ich dysponentem  
Plan obejmuje teren o powierzchni 200 ha. 
Odpowiadając na  pytania pani A. Kowalska przekazała  
nast. informacje: 
 - na urządzenie dojazdu do ośrodka przewidziana jest 
droga Łanowa; 
- przewidywana lokalizacja usług gastronomicznych – 
przy cmentarzu 
W związku z pytaniem r. A. Bienia o społeczny od-
dźwięk ustaleń planu Wiceprezydent Stępa przyznał, iŜ 
mieszkańcy chcieliby wykorzystać działki pod zabudowę, 
ale funkcje rekreacyjne i sportowe są dla tego terenu 
priorytetowe.  
Ad 3. 
Członkowie komisji wyodrębnili zasadnicze, sporne - ich 
zdaniem - zapisy, wymagające przedyskutowania i 
wprowadzenia poprawek: 
Problem nr 1 – likwidacja „zamraŜarki prezydenckiej”: 
Radny B. KrzyŜankowski wniósł o wykreślenie paragra-
fów 4. i 5.  
Radny M. Horała zaproponował wykreślenie w ustępie 4. 
paragrafie 1. następujących słów: „który przekazuje do 
zaopiniowania prezydentowi” oraz wykreślenie w całości 
ustępu 5. paragrafu 1. 
Kolejna propozycja radnego B. KrzyŜanowskiego doty-
czyła skreślenia w ust. 4. paragrafu 1. słów: „do zaopi-
niowania” oraz nadania ust. 5. paragrafu 1. nast. brzmie-
nia: „Prezydent moŜe wyrazić opinię w przedmiocie 
projektu”. 
Radny P. Stolarczyk zaproponował zastąpienie słów 
„trzech miesięcy” (ust. 5. paragraf 1) słowami: „30 dni”. 
Po dyskusji postanowiono przedstawić na sesji propozy-
cję poprawki o następującym brzmieniu: ust. 5. paragrafu 
1. otrzymuje brzmienie: „Prezydent wyraŜa pisemną 
opinię w przedmiocie projektu w terminie do 30 dni od 
dnia jego otrzymania z zastrzeŜeniem, Ŝe jest ona przed-
stawiana radnym przynajmniej na 7 dni przed sesją, na 
które prezentowany byłby projekt uchwały, o którym 
mowa w paragrafie 17a”.  
Wynik głosowania: 2/1/1 
Problem nr 2 – prawo wnioskodawców do referowania 
projektu: 
Radny B. KrzyŜankowski zaproponował skreślenie ust. 7. 
paragrafu 1. 

Radny M. Horała zaproponował nadanie ust. 7. paragrafu 
1. następującego brzmienia: „Projekt wnoszony przez 
mieszkańców prezentowany jest właściwym komisjom 
Rady oraz na sesji RM przez pełnomocników, o których 
mowa w paragrafie 17a pkt 3.”. 
Propozycja r. B. KrzyŜankowskiego została odrzucona 
nast. stosunkiem głosów: 0/3/1 
Propozycja r. M. Horały została przyjęta: 3/1/0 
Wobec powyŜszego przyjęto poprawkę o nast. treści: 
Ust. 7 paragrafu 1. uzyskuje brzmienie: „Projekt wnoszo-
ny przez mieszkańców prezentowany jest właściwym 
komisjom rady oraz na sesji RM przez pełnomocników, o  
których mowa w paragr. 17a pkt 3”.  
Problem nr 3 – likwidacja uznaniowości oceny zgodności 
formalnej przez przewodniczącego: 
Radny B. KrzyŜankowski zaproponował skreślenie ust. 6. 
paragrafu 1.  
Radny M. Horał zaproponował dopisanie do ust. 6. para-
grafu 1. nast. słów: „Analogiczną informację Przewodni-
czący przekazuje wszystkim radnym. Radni w przeciągu 
14 dni od otrzymania informacji mogą zgłosić sprzeciw 
wobec decyzji Przewodniczącego. Sprzeciw powinien 
zachować formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Za-
sadność sprzeciwu – a tym samym dopuszczenie projektu 
do procedowania – rozstrzyga RM na najbliŜszej sesji”. 
Poprawkę r. M. Horały, o treści j.w., przyjęto nast. sto-
sunkiem głosów: 2/1/1 
Radny P. Stolarczyk zaproponował skreślenie w ust. 6. 
paragrafu 1. nast. słów: „bądź nie będzie moŜliwy do 
realizacji z przyczyn finansowych” 
Poprawkę wniesioną przez radnego P. Stolarczyka (treść 
jak wyŜej) przyjęto nast. stosunkiem głosów: 2/1/1 
Problem nr 4 – zmniejszenie liczby wymaganych podpi-
sów: 
Zgodnie z  propozycją r. M. Horały w ust. 1 paragrafu 1. 
liczba „500” winna być zmieniona na „200”. 
Radny B. KrzyŜankowski zaproponował zmianę brzmie-
nia ust. 1. paragr. 1. na następujące: kropka zostaje zmie-
niona na przecinek, po którym dopisane zostają nast. 
słowa: : „lub 400 mieszkańców i 1. radnego Miasta, lub 
300 mieszkańców i 2 radnych, lub 200 mieszkańców i 3 
radnych, lub 100 mieszkańców i 4 radnych”. 
Radny M. Horała wycofał swoją propozycję – p. wyŜej. 
W formie poprawki przyjęto propozycję poprawki (treść 
j.w.) zgłoszoną przez radnego B. KrzyŜanowskiego: 2/1/1 
Problem nr 5 – inicjatywa uchwałodawcza grup radnych 
dzielnic: 
Radny M. Horała zgłosił nast. poprawki: 
- w ust. 1 paragrafu 1. końcowa kropka ulega zmianie na 
przecinek, po którym dopisane zostają słowa: „lub grupa 
co najmniej 20 radnych dzielnic” 
- treść ust. 3. paragrafu 1. zostaje zmieniona na nast.: „Do 
projektu uchwały naleŜy dołączyć listę pełnomocników 
projektu nie przekraczającą 3. osób, upowaŜnionych do 
kontaktów w imieniu inicjatorów oraz: 
a) dla projektu zgłoszonego z inicjatywy mieszkańców 
listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą wraz 
z …” – i dalej do końca zgodnie z dalszym brzmieniem 
paragr. 1 ust. 3 przed zmianami; 
b) dla projektu zgłoszonego z inicjatywy grupy radnych 
dzielnic listę co najmniej 20. podpisów radnych dzielnic. 
Lista powinna być umieszczona na ostatniej stronie pro-
jektu uchwały” 
PowyŜsze poprawki zostały przyjęte: 3/1/0 
Problem nr 6 – likwidacja moŜliwości odrzucenia projek-
tu poprzez zdjęcie z porządku obrad: 
Radny M. Horała  zgłosił nast. poprawki: 
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- dopisanie do tytułu projektu nast. słów: „oraz zmiany 
Uchwały Nr XXIII/490/04 z 22 września 2004 r. w spra-
wie przyjęcia Regulaminu RMG”; 
- dopisanie do projektu paragrafu 2. o brzmieniu: „Do 
Regulaminu RM (załącznik do Uchwały XXIII/490/04) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W paragr. 2 dopisuje się pkt 4 o brzmieniu: ‘W przy-
padku podjęcia decyzji o wykreśleniu z porządku obrad 
projektu uchwały złoŜonego zgodnie z trybem przewi-
dzianym w paragr. 17a Statutu Miasta Gdyni, Rada Mia-
sta jest zobowiązana do omówienia i rozpatrzenia tego 
projektu na sesji, w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 miesiące 
od dnia sesji, z porządku obrad której projekt został 
wykreślony. Nad przestrzeganiem tego wymogu czuwa 
Przewodniczący Rady Miasta’. 
2. W paragr. 9 pkt 2 Regulaminu RM po przecinku dopi-
sane zostają słowa: ‘z zastrzeŜeniem wypełnienia posta-
nowień paragr. 2. pkt 4’ „ 
PowyŜsze poprawki zostały przyjęte nast. stosunkiem 
głosów: 2/1/1 
Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie pod warun-
kiem uwzględnienia przyjętych poprawek: 3/0/1 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 22 czerwca: 
 
Porządek obrad: 
1. Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 23.06.2010 
r. 
Ad 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych Wice-
przewodniczący Komisji Marek Zabiegałowski. Do 
porządku obrad nie wniesiono uwag. 
Ad 2.  
- Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą, pani 
Joanna Leman przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia dokumentu „Strategia współpracy międzynaro-
dowej Gdyni”, omawiając wyczerpująco kolejne działy 
dokumentu, uzupełniając prezentacje dodatkowymi in-
formacjami dot. m.in. kontynuacji nawiązanej wcześniej 
współpracy z miastami partnerskimi, siostrzanymi, bliź-
niaczymi, itp. Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
Kolejną część posiedzenia poprowadził Przewodniczący 
Komisji Marcin Wołek, który kolejno prosił o przedsta-
wianie projektów uchwał. 
- prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił projekt 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni 
Nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Gdyni na rok 2010 (opinia pozytywna – głosowa-
nie: 5/2/1) oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
(opinia pozytywna – głosowanie: 6/2/0). 
Następnie dyrektor BPP Marek Karzyński przedstawił 
projekt uchwały skargi z dnia 27 maja 2010 roku złoŜo-
nej przez Janinę, Leszka i Annę Dobaczewskich na 
uchwałę nr XXXVII/838/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 
25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulicy Kieleckiej i 
Drogi Gdyńskiej. Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0 
Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Biura Rozwoju 
Miasta Jakub Urbaniak, który omówił projekt uchwały w 
sprawie  zmiany uchwały nr XXXII/722/09 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia 
Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: 
INTERFACE w ramach Programu Współpracy Trans-

granicznej południowy Bałtyk. Przy okazji omawiania 
dokumentu „O OTWARCIU MORSKIEGO TOWA-
ROWO-PASAśERSKIEGO STAŁEGO WIELO-
STRONNEGO PRZEJŚCIA NA GRANICY PAŃ-
STWOWEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ W MIEŚCIE 
BAŁTIJSKU, OBWÓD KALININGRADZKI,  BASE-
NY NR 3 I 4 BAŁTYCKIEJ BAZY WOJSKOWO-
MORSKIEJ” oraz dyskutowano na temat rozwoju róŜ-
nych kierunków komunikacji poprzez wody Zatoki 
Gdańskiej i Bałtyku. Opinia pozytywna – głosowanie: 
8/0/0. 
Wiceprezydent Marek Stępa przedstawił projekty uchwał 
w sprawach: 
- zmiany porozumienia zawartego w dniu 09 lutego 2004 
roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem 
Gminy Kosakowo o realizacji zadań w zakresie lokalne-
go transportu zbiorowego na obszarze gminy Kosakowo; 
Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
- zmiany porozumienia zawartego w dniu 09 lutego 2004 
roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem 
Gminy Wejherowo o realizacji zadań w zakresie lokalne-
go transportu zbiorowego na obszarze gminy Wejherowo; 
Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
- zmiany porozumienia zawartego w dniu 02 stycznia 
2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Bur-
mistrzem Miasta Rumi o realizacji zadań w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Rumi; 
Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0. 
- wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona wód 
Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu od-
prowadzania wód opadowych w Gdyni” oraz przyjęcia 
do realizacji przedsięwzięcia; Opinia pozytywna – gło-
sowanie: 8/0/0. 
Następnie  Wiceprezydent Bogusław Stasiak prezentował 
projekty uchwał w sprawach dot. gospodarowania mie-
niem komunalnym. W czasie prezentacji doszło do za-
kłócenia porządku przez obecnego na Sali pana Jacka 
Urbana (Gazeta Świętojańska), do którego Przewodni-
czący skierował prośbę o stosowne zachowanie się. 
Zaopiniowano następujące projekty w sprawach: 
- wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowią-
cej własność Gminy Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. 
Rybińskiego 41; Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie przetargu ustne-
go nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości 
połoŜonej w Gdyni przy ul. Śląskiej, stanowiącej wła-
sność Gminy Miasta Gdyni; Opinia pozytywna – głoso-
wanie: 6/2/0 
- wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Lnianej w formie przetargu ustnego 
ograniczonego; Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0 
- wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 15 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, połoŜonej przy ul. Siedleckiej 4; Opinia pozytyw-
na – głosowanie: 8/0/0 
- wyraŜenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Źródło 
Marii; Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. Wito-
mińskiej 72; Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0 
- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości zajętych pod pas drogowy ulicy 
Dickmana; Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0 
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- wyraŜenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 
Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod drogę pu-
bliczną; Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0 
- zmiany Uchwały rady Miasta Gdyni Nr XLIII/1024/06 
z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na 
nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo; 
Opinia pozytywna – głosowanie: 8/0/0 
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność 
Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości poło-
Ŝonej w pasie ulicy Dworcowej; Opinia pozytywna – 
głosowanie: 8/0/0 
______________________________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki Gospodar-
czej – 6 lipca: 
 
Posiedzenie komisji odbyło się w siedzibie Zarządu 
Stoczni Remontowej NAUTA, gdzie radnych przyjęli 
Prezes Zarządu Stoczni Romuald Kowalski i Członek 
Zarządu Tadeusz Zielonka. Gospodarze spotkania przed-
stawili obecna sytuacje firmy, jej dokonania i aktualne 
kontrakty oraz plany na przyszłość.  
Obecnie grupa "NAUTA", składa się z firmy matki i 
stowarzyszonych z nią spółek z o.o.: "NAUTA-HULL", 
"ELEKTRO-NAUTA", "TECHNO-NAUTA" , 
"NAUTA-TURBO", "DREW-NAUTA", "MOTOR-
NAUTA", "NAUTA-STAL", "SRK-NAUTA", 
"NAUTEX", "TRANS-NAUTA", "KORMAL-NAUTA", 
"KONREM-NAUTA", "HYDRO NAUTA", "ELSER-
WIS-NAUTA". Stocznia działająca juŜ blisko 80 lat 
działalności, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę 
inŜynieryjno-techniczno-menadzerską, zdolną do przygo-
towania i realizacji technologicznie i organizacyjnie 
skomplikowanych projektów. Stocznia specjalizuje się w 
remontach, przedłuŜaniu i przebudowach jednostek pły-
wających, takich jak statki handlowe, rybackie, pomocni-
cze, techniczne i okręty wojenne. Posiada takŜe duŜe 
doświadczenie w budowie nowych statków. Stocznia 
wyremontowała ponad kilkanaście tysięcy róŜnego typu 
statków, zbudowała ponad 400-sta małych i średnich 
jednostek floty rybackiej i technicznej oraz przebudowała 
i przedłuŜyła ponad 80 jednostek, dla armatorów z róŜ-
nych krajów świata. Wysoką jakość pracy Stoczni po-
twierdzają m.in. przyznane (przez PRS oraz ABSQE) 
certyfikaty systemu jakości oraz liczne prestiŜowe wy-
róŜnienia i nagrody. Potencjał produkcyjny przedsiębior-
stwa  
______________________________________________ 
 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA  

MIASTA W SPRAWACH: 
  

2010-08-03: 
 
15871/10/V/O - zmiany zarządzenia Prezydenta 

Miasta Gdyni Nr 15809/10/V/O z dnia 21 
lipca 2010r. 

15872/10/V/M - kierowania sprawy na drogę postę-
powania sądowego i egzekucyjnego 

15873/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 
Hallera 33-35 w Gdyni 

15874/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Gminy Miasta Gdyni na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowe-
go sp. z o.o. w Gdańsku 

15875/10/V/M - zamówienia do 14.000 EUR na 
wywóz i utylizację odpadów, nietypowych 
śmieci, sprzętu z budynku oraz terenu nie-
ruchomości przy ul. Polskiej 30 w Gdyni 

15876/10/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 183 
przy ul. Świętojańskiej 139 blok III w Gdyni 

15877/10/V/M - wykonania remontu komina w 
gminnych lokalach mieszkalnych nr 2 i 4 
przy ul. Płk. Dąbka 185 w Gdyni 

15878/10/V/M - wykonania remontu komina w 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
ZboŜowej 30 w Gdyni 

15879/10/V/M - remontu lokalu socjalnego nr 1 przy 
ul. Dickmana 38 w Gdyni 

15880/10/V/M - remontu gminnego budynku miesz-
kalnego przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni 

15881/10/V/M - wykonania przycinki Ŝywopłotu przy 
ul. Swarzewskiej 60 w Gdyni na terenie 
gminnym będącym w zarządzie ABK Nr 4 
w Gdyni 

15882/10/V/M - wyraŜenia stanowiska Gminy Mia-
sta Gdyni przy podejmowaniu uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej w budynku przy 
ul. Świętojańskiej 141-145 w Gdyni 

15883/10/V/S - otwarcia postępowania o zamówie-
nie publiczne na usługę nasadzenia roślin 
na wybranych terenach Miasta Gdyni 

15884/10/V/S - uniewaŜnienia wyników części I, II i 
IV oraz akceptacji wyników części III po-
stępowania o zamówienie publiczne na 
usługę nasadzenia roślin na wybranych te-
renach Miasta Gdyni 

15885/10/V/M - skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego i egzekucyjnego 

15886/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego 
zmiany treści umowy Nr KB/325/MB/36-
W/2010 z dnia 4 czerwca 2010r. na wyko-
nanie kompleksowej termomodernizacji 
budynku IV Liceum Ogólnokształcącego 
przy ul. Morskiej 186 w Gdyni w zakresie 
docieplania ścian zewnętrznych, stropoda-
chów, wymiany stolarki okiennej i drzwi 
zewnętrznych oraz wymiany instalacji c. o. 
wraz z regulacją systemu grzewczego i 
wymiany poziomów instalacji c. w. u 

15887/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego 
zmiany treści umowy Nr KB/326/MB/37-
W/2010 z dnia 4 czerwca 2010r. na wyko-
nanie kompleksowej termomodernizacji 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 przy 
ul. Morskiej 192 w Gdyni w zakresie docie-
plania ścian zewnętrznych, stropodachów, 
wymiany stolarki okiennej i drzwi ze-
wnętrznych oraz wymiany instalacji c. o. 
wraz z regulacją systemu grzewczego i 
wymiany poziomów instalacji c. w. u 

15888/10/V/U - wyraŜenia zgody na podpisanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę odgałę-
zień kanalizacji sanitarnej celem przyłą-
czenia nieruchomości w ramach inwestycji 
pt.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sani-
tarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze 
Gdyni” 
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15889/10/V/S - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na zakup, montaŜ i naprawę Ŝaluzji 
okiennych oraz zatwierdzenia wyboru ofe-
renta 

15890/10/V/S - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na zlecenie usługi dezynsekcyjnej 
pomieszczeń Urzędu Miasta Gdyni w 
2010r. oraz zatwierdzenia wyboru oferenta 

15891/10/V/S - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na zakup i dostawę: naturalnej wody 
źródlanej i dzierŜawę dystrybutorów, wody 
mineralnej i kubeczków jednorazowych 
oraz zatwierdzenia wyboru oferenta 

15892/10/V/S - zamówienia publicznego do 14.000 
EUR na wykonanie zabudowy pomiesz-
czenia socjalnego wraz z montaŜem sprzę-
tu oraz zakup mebli biurowych 

15893/10/V/S - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia w trybie przetargu nieograniczonego do 
193 000 EUR na zakup paliwa do samo-
chodów słuŜbowych na potrzeby Urzędu 
Miasta Gdyni oraz zatwierdzenia wyboru 
oferenta 

15894/10/V/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni nr 15609/10/V/S z 29 czerw-
ca 2010 r. 

15895/10/V/S - zmiany zarządzenia prezydenta m. 
Gdyni nr 15607/10/V/S z 29 czerwca 2010 
r. 

15896/10/V/K - zmian w budŜecie na rok 2010 
15897/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 

13462/10/V/K z 5 stycznia 2010r. w spra-
wie ustalenia planu finansowego Urzędu 
Miasta Gdyni 

15898/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 
13463/10/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 5.01.2010r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych od-
rębnymi ustawami 

15899/10/V/P - udzielenia zmówienia publicznego w 
trybie z wolnej ręki na organizację spektakli 
teatralnych w Gdyni – w ramach XIV Mię-
dzynarodowego Festiwalu Szekspirow-
skiego 

15900/10/V/P - w sprawie udzielenia zmówienia w 
trybie z wolnej ręki na organizację 
15.08.2010r. w Gdyni obchodów rocznicy 
Sierpnia’80 

15901/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie roboty budowlanej w ramach 
zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w 
ul. Skrajnej w Gdyni” 

15902/10/V/U - akceptacji zmiany umowy Nr 
KB/186/UI/54/W/2010 z dnia 6 kwietnia 
2010r. oraz umowy Nr 
KB/377/UI/28/W/2010 z dnia 30 czerwca 
2010r. na wykonanie robót w ramach za-
dania „Budowa oświetlenia z utwardzeniem 
nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni” 

15903/10/V/U - akceptacji zmian umowy nr 
KB/160/UI/41/2010 z dnia 26 marca 2010r. 
na wykonanie koncepcji wariantowej spo-
sobu zagospodarowania i odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych z ul. Bazy-
liowej w Gdyni 

15904/10/V/K - przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego powy-

Ŝej 193 000 EUR w trybie przetargu nie-
ograniczonego na udzielenie kredytu dłu-
goterminowego w wysokości do 150 000 
000 zł z przeznaczeniem na finansowanie 
deficytu budŜetowego i spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań 

15905/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 485 000 EUR na wykonanie zadania 
„Rozbudowa ul. Leszczynki w Gdyni” 

15906/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na 
wykonanie usługi: „Zakup oraz wykonanie 
nasadzeń rekompensujących na terenie 
miasta Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją” 

15907/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie wykazu 
zmian gruntowych oraz wydzielenia działek 
objętych budową parkingu przy ul. Maku-
szyńskiego w Gdyni 

15908/10/V/U - zatwierdzenia wyników postępowa-
nia na udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego poni-
Ŝej 193 000 EUR na opracowanie doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia p.n.: "Budowa ul. Poznań-
skiej w Gdyni wraz z infrastrukturą tech-
niczną" 

15909/10/V/U - udzielenia zmówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn.: "Budowa 
Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej Nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni” 
oraz akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/71/UI/17/W/2010 z dnia 4.02.2010r. na 
wykonanie projektu budowy sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w 
Gdyni, ul. Cechowa 22 

15910/10/V/M - wykonania prac remontowych przy 
gminnym budynku mieszkalnym przy 
gminnym budynku mieszkalnym przy ul. 
Wójta Radtkego 44 w Gdyni 

15911/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 
13174/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 
dnia 8.12.2009 r. 

15912/10/V/M - określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 
ozn. na km 13, jako działki nr 579/3 o pow. 
168 m2 i nr 580/3 o pow. 177 m2 

15913/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
wykonania 3.000 znaczków okolicznościo-
wych 

15914/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na usługę transportową – 
przesyłkę kurierską 

15915/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/1/UI/1/W/2010 r. na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ul. świ-
rowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską, 
śytnią i Malarską 

15916/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 
KB/200/UI/44/W/2009 z 9.03.2009 r. na 
opracowanie wielobranŜowej koncepcji i 
wielobranŜowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budynku UM Gdyni z par-
kingiem podziemnym i terenami zielonymi 
w rejonie Skweru Plyomuth 
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15917/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego 
do 14.000 EUR na wykonanie prac projek-
towych w ramach zadania pn: „Adaptacja 
pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka 207 na Po-
radnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 
w Gdyni” 

15918/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustale-
nia szczegółowych warunków, zakresu i 
sposobu finansowania przebudowy dróg 
publicznych spowodowanej planowaną in-
westycją niedrogową, polegającą na bu-
dowie stacji paliw wraz z infrastrukturą 
techniczną na działce nr 264/18 i 265/23, 
km 11, obręb Wielki Kack oraz 457/12, 
459/18; km 12, obręb Wielki Kack przy ul. 
Chwaszczyńskiej róg ul. Gryfa Pomorskie-
go w Gdyni i upowaŜnienia do podpisania 
ww. umowy 

15919/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości po-
niŜej 4.845.000 EUR na wykonanie zada-
nia „Przebudowa ul. Zielnej w Gdyni” 

15920/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzie-
lenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego od 4.845.000 
EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa 
ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłuŜe-
niem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – 
odcinek I 

15921/10/V/U - akceptacji aneksu do umowy nr 
KB/612/UP/162/W/2008 z 14.11.2008 r. na 
opracowanie projektu „Budowy sieci trak-
cyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Po-
morskiego z budową pętli trolejbusowej na 
Osiedlu Fikakowo w Gdyni” 

15922/10/V/O - regulaminu nagród prezydenta mi. 
Gdyni dla pracowników gdyńskiej słuŜby 
zdrowia 

15923/10/V/O - zmiany zarządzenia nr 
15378/10/V/O z 15 czerwca 2010 r. 

15924/10/V/O - powołania komisji oceniającej oferty 
zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla 
podmiotów prowadzących działalność po-
Ŝytku publicznego na wspieranie zadań z 
zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-
dydaktycznych wspomagających rozwój 
dzieci ogłoszonego na mocy zarządzenia 
nr 15517/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni 

15925/10/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni 
w 2010 r. 

15926/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na nasadzenia 1600 krzewów na te-
renie Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spół-
dzielczej w Gdyni 

15927/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 
EUR na wykonanie dokumentacji projek-
towej dla Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spół-
dzielczej 

15928/10/V/P - organizacji wernisaŜu wystawy zdjęć 
ze Stoczni Gdynia 

15929/10/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac 
dyplomowych o tematyce gdyńskiej wyko-
nanych na Wydziale Architektury PG 

15930/10/V/P - uruchomienia środków finansowych 
na Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsne-
go przyznawaną przez prezydenta miasta 
Gdyni dla autorów najlepszych prac dy-
plomowych w zakresie nowych technologii, 
wykonanych na PG 

15931/10/V/M - przyjęcia treści aneksu nr 2/2010 do 
umowy z dnia 1 marca 2002 r. o najem lo-
kalu uŜytkowego w budynku przy ul. 10 Lu-
tego 24, podpisanej z Polskimi Liniami 
Oceanicznymi S.A. 

______________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1.  [276] – 16.08.2010 – radny Marcin Horała – w 

sprawie funkcjonowania zjeŜdŜalni na plaŜy 
miejskiej w Gdyni. 

2. [277] – 16.08.2010 – radny Marcin Horała – w 
sprawie utwardzenia nawierzchni ul. Cisow-
skiej. 

_________________________________________ 
 

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:   
Komisja Statutowa:  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  
_____________________________________________ 


