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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 34 

25 czerwca 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 12.06.08, godz.13.15. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Oświaty – 21 maja: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Realizacja programów profilaktycznych na 

przykładzie wybranych szkół. 

2. Przyjęcie protokołu z 17 kwietnia b.r. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na sesję RMG. 

4. Wolne wnioski.  

5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad 1. 

W posiedzeniu wzięła udział Wiceprezydent Ewa 

Łowkiel. 

Przewodnicząca Mirosława Borusewicz powitała 

przybyłych na posiedzenie gości i zaproponowała 

prezentowanie tematu w kolejności odpowiadającej 

szczeblom szkół: SP Nr 20, Gimnazjum Nr 1, I Liceum 

Akademickie  i Zespół Szkół Katolickich. . 

Szkoła Podstawowa Nr 20: 

Pani Anna Bandura, pedagog szkoły, poinformowała, iż 
wybór metod realizacji programu profilaktycznego 

realizowanego w szkole, poprzedzony jest sporządzeniem 

diagnozy co do najistotniejszych problemów 

wymagających przeciwdziałania. Podstawą takiej 

diagnozy, tworzonej co 5 lat, są  przede wszystkim 

wyniki ankiet kierowanych do rodziców i uczniów. 

Szkoła nastawiła się na program uczący komunikowania 

się, radzenia sobie z agresją. Szkoła współpracuje z 

Policją i MOPS-em. Program jest skorelowany z 

programem wychowawczym szkoły. Opracowano 

procedury reagowania w trudnych sytuacjach.  

Wyniki prowadzenia programów są satysfakcjonujące, co 

można stwierdzić na podstawie wyników 

przeprowadzanych ankiet (nie ma uczniów wagarujących, 

nie ma problemu narkotyków czy palenia papierosów).  

Gimnazjum Nr 1: 

Dyrektor szkoły, pani Ewa Wołowska, omówiła 

poszczególne etapy realizacji programu realizowanego w 

gimnazjum. We wrześniu klasy pierwsze uczęszczają na 

warsztaty trwające 3 godziny, prowadzone przez 

psychologa szkoły. Na ich podstawie sporządzana jest 

diagnoza, na jakiego rodzaju problemy pedagodzy, 

nauczyciele i rodzice winni zwrócić uwagę. Tego typu 

warsztaty prowadzone są corocznie, od wielu lat.  

W sytuacjach gdy nauczyciel ma problemy, dyskretnie 

wprowadza się na lekcje, w ramach zastępstwa, 

psychologa lub pedagoga szkolnego.  

Prowadzone są dyżury psychologa i dyrektora szkoły w 

godzinach dostosowanych do rodziców pracujących.  

Co pół roku realizowane są ankiety, na podstawie których 

decyduje się o charakterze podejmowanych działań 
(tworzenie programu wychowawczego na dany rok 

szkolny).  

I Liceum Akademickie: 

Pedagog szkoły Anna Niemczynowicz poinformowała, iż 
wszystkie działania z zakresu profilaktyki opisane przez 

przedmówców są także realizowane w liceum.  

Szkoła realizuje również przedsięwzięcia niestandardowe 

zapraszając ciekawych ludzi, reprezentujących różne 

środowiska (od dyrektora Centrum Kultury do solisty 

zespołu „Oddział zamknięty”). Tego rodzaju 

przedsięwzięcia cieszą się u uczniów dużym 

powodzeniem.  

Zespół Szkół Katolickich: 

Na posiedzeniu gościł Koordynator ds. programów 

profilaktycznych, pan Krzysztof Pękala. Uczniowie 

pierwszych klas zaczynają naukę od wyjazdu 

integracyjnego, na którym łatwiej poznać uczniów i ich 

problemy. W przypadkach problemów wychowawczych 

obowiązują konkretne procedury, opracowane przez 

szkołę.  
Radny Mariusz Bzdęga pytał zaproszonych gości, czy 

reprezentowane przez nich placówki podejmują 
współpracę z Ośrodkiem Integracji Kryzysowej.  

Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła radnemu, iż w 

sytuacjach zagrożeń w placówkach oświatowych 

obowiązują określone procedury (przede wszystkim 

natychmiastowe wezwanie rodzica). Angażowana jest 

poradnia psychologiczno – pedagogiczna. Szkoła nie ma 

innych możliwości ingerowania w sytuacjach 

kryzysowych (np. związanych z narkotykami).  

Zdaniem radnego M. Bzdęgi w ośrodku działają osoby 

najlepiej przygotowane do radzenia sobie w drastycznych 

sytuacjach, np. próbach samobójczych.  

Przewodnicząca M. Borusewicz zwróciła uwagę, że 

szkoły nie mają możliwości zmuszania rodziców do 

podejmowania współpracy z określonymi instytucjami, 

ale oczywiście tak należy prowadzić rozmowy z 

rodzicami, by chętnie współpracowali z nauczycielem, 

pedagogiem oraz instytucjami, które mogą mu pomóc, a  

przede wszystkim mogą pomóc jego dziecku.   

Przewodnicząca komisji serdecznie podziękowała 

wszystkim gościom za przybycie i poszerzenie wiedzy 

członków komisji o problematykę realizacji programów 

profilaktycznych w placówkach edukacyjnych.  

Ad 2. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca M. Borusewicz 

uznała protokół z posiedzenia kwietniowego za przyjęty.  

Ad 3.  
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Niżej wynienione projekty uchwał (numery odpowiadają 

numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad 

Sesji RMG) prezentowali Wiceprezydent Ewa Łowkiel i 

Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki. 

4.16 -  w spr. zmiany uchwały /…/ w spr. przyjęcia 

„Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego…”: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  

4.1. – w spr. zmiany Uchwały /…/ w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdyni na rok 2008: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  

Ad  4. 

Przedstawicielka NSZZ „Solidarność” pracowników 

oświaty, pani Zdzisława Chacia, zwróciła się do 

Przewodniczącej M. Borusewicz z wnioskiem o 

wysłuchanie opinii przedstawicieli związków 

zawodowych z chwilą tworzenia regulaminów 

okołopłacowych.  

Ad 5.  

Termin kolejnego posiedzenia: 19 czerwca; godzina 

14.30 

______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa oraz Komisja 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska – 21 maja: 
 

Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca 

KGKiOŚ Joanna Chacuk, która przywitała członków 

komisji i zaproszonych gości oraz stwierdziła kworum. 

Do pkt. 1 porządku obrad Przewodnicząca 

zaproponowała wprowadzenie projektu  uchwały ujętego 

w aneksie do porządku obrad  XX Sesji RMG w dniu 28 

maja br. Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję 
Rady Miasta : 

 
4.1 . zmiany uchwały nr XV/349/07 Rady Miasta 

Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 

rok 2008; 

4.2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez 

Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd 

Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawarcia 

umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych 

w zakresie komunikacji trolejbusowej i części 

komunikacji autobusowej w ramach gdyńskiej 

komunikacji miejskiej na okres 8 lat; 

4.3. zmiany uchwały nr XVIII/432/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

4.4. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego; 

4.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, 

rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej 

4.6. wezwania Rady Miasta Gdyni przez p. Magdalenę 
Lampkowską oraz p. Dorotę Kryska do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą nr XVII/409/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie użytku 

ekologicznego w dzielnicy Wielki Kack; 

4.7. wezwania Rady Miasta Gdyni przez p. Gertrudę 
Masuhr i p. Stanisława Masuhr oraz 27 właścicieli 

działek, na których ustanowiono użytek ekologiczny do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XVII/409/08 

Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 

użytku ekologicznego w dzielnicy Wielki Kack; 

4.8. skargi z dnia 24 kwietnia 2008 r. złożonej przez 

Stowarzyszenie Gdynia SOS na uchwałę nr XV/355/07 

Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 

rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego; 

4.9. wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. 

uchwały nr XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 

grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, 

Świętojańskiej i Wybickiego złożonego przez 

Stowarzyszenie Gdynia SOS; 

4.10. wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą 
nr XVII/400/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gdyni złożonego 

przez Antoniego i Janinę Aniołkowskich; 

4.11. skargi złożonej przez Stowarzyszenie Gdynia SOS 

na uchwałę XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 

grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, 

Świętojańskiej i Wybickiego; 

4.12. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Gdyni; 

4.13.ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

4.14. uznania za pomnik przyrody; 

4.15. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących 

własności Gminy Miasta Gdyni; 

4.17. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 

przy ul. Bolesława Krzywoustego w celu poprawy 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

4.18. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej nr 120 w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego; 

4.19. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej 

przy ul. Chylońskiej w celu poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na 

nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

położonej przy ul. Chylońskiej, stanowiącej własność 
osoby fizycznej; 

4.20. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni 

przy ul. Orłowskiej 8a na rzecz jej użytkownika 

wieczystego; 

4.21. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 

położonych przy ul. Zapotocznej na nieruchomości 

stanowiące własność osoby fizycznej; 

4.22. zamiany nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu 

wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nova”, na 

nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta 

Gdyni; 



3 

 

4.23. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa przez 

Gminę Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej drogę 
dojazdową z ulicy Puckiej; 

4.24. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 

Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę 
drogi publicznej przy ul. Cechowej; 

4.25. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 

Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Orłowskiej; 

4.30. zmiana nazwy części ulic w Gdyni 

4.31. nadania nazw nowym ulicom w Gdyni i zmiany 

nazwy ulicy 

2.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w 

dniu 17 kwietnia br. 

4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

Komisji. 

Ad. 1 

Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej – p. Olgierd 

Wyszomirski omówił projekt uchwały Druk 4.2 -  w 

sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawarcia 

umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych 

w zakresie komunikacji trolejbusowej i części 

komunikacji autobusowej w ramach gdyńskiej 

komunikacji miejskiej na okres 8 lat. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania KGKiOŚ  4/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  5/0/0 

Pan Prezydent Stępa i p.Marek Karzyński – Dyrektor 

Biura Planowania Przestrzennego przedstawili projekty 

następujących uchwał: 

Druk 4.4 – w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola 

Rybackiego; 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  8/0/0 
Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 
Druk 4.5 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały 

Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej 

i Sopockiej; 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  6/0/0 

Druk 4.8 – w sprawie skargi z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

złożonej przez Stowarzyszenie Gdynia SOS na uchwałę 
nr XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, 

Świętojańskiej i Wybickiego; 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/1 

Wynik głosowania KSLiB  8/0/0 
Druk 4.9 - w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa dot. uchwały nr XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z 

dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i 

Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego złożonego przez 

Stowarzyszenie Gdynia SOS; 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/1 

Wynik głosowania KSLiB  8/0/0 

Druk 4.10 – w sprawie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa uchwałą nr XVII/400/08 z dnia 27 

lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gdyni złożonego przez Antoniego 

i Janinę Aniołkowskich; 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  7/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  8/0/0 

Druk 4.11 – w sprawie skargi złożonej przez 

Stowarzyszenie Gdynia SOS na uchwałę XV/355/07 

Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, 

rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego; 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/1 
Wynik głosowania KSLiB  8/0/0 

Pan R.Hirsch – Miejski Konserwator Zabytków 

przedstawił projekt uchwały Druk 4.15 - w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących 

własności Gminy Miasta Gdyni; 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  7/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 

Skarbnik Miasta – p.K.Szałucki omówił projekt 
uchwały Druk 4.1 – w sprawie zmiany uchwały nr 

XV/349/07 Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdyni na rok 2008; 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  7/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 
Przewodniczący Komisji Statutowej p.A.Kieszek omówił 

projekt uchwały Druk 4.30 w sprawie zmiany nazw 

części ulic w Gdyni oraz Druk 4.31 w sprawie nadania 

nazw nowym ulicom w Gdyni i zmiany nazwy ulicy 

Projekt uchwały 4.30 został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  8/0/0 

Projekt uchwały 4.31 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  8/0/0 
Pan Prezydent B.Stasiak przedstawił projekty 

następujących uchwał: 

Druk 4.17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej 

przy ul. Bolesława Krzywoustego w celu poprawy 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

Projekt uchwały 4.17 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 
Druk 4.18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej nr 

120 w formie przetargu ustnego nieograniczonego; 

Projekt uchwały 4.18 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 
Druk 4.19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej w celu poprawy 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

oraz na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej, 

stanowiącej własność osoby fizycznej; 
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Projekt uchwały 4.19 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 
Druk 4.20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w 

Gdyni przy ul. Orłowskiej 8a na rzecz jej użytkownika 

wieczystego; 

Projekt uchwały 4.20 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 
Druk 4.21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonych przy ul. Zapotocznej na 

nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej; 

Projekt uchwały 4.21 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 
Druk 4.22 w sprawie zamiany nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w 

użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nova”, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy 

Miasta Gdyni; 

Projekt uchwały 4.22 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 
Druk 4.23 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 

Państwa przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości 

stanowiącej drogę dojazdową z ulicy Puckiej; 

Projekt uchwały 4.23 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  8/0/0 
Druk 4.24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

przeznaczonych pod przebudowę drogi publicznej przy 

ul. Cechowej; 

Projekt uchwały 4.24 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  8/0/0 

Druk 4.25 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w 

Gdyni przy ul. Orłowskiej; 

Projekt uchwały 4.25 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  8/0/0 
Pani Prezydent E.Łowkiel przedstawiła projekty 

następujących uchwał: 

Druk 4.6 w sprawie wezwania Rady Miasta Gdyni przez 

p. Magdalenę Lampkowską oraz p. Dorotę Kryska do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XVII/409/08 

Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 

użytku ekologicznego w dzielnicy Wielki Kack; 

 P.Prezydent wyjaśniła, iż uchwała RMG ustanawiająca  

użytek ekologiczny, nie ogranicza praw  właścicieli, 

dlatego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa należy 

uznać za bezzasadne. 

Projekt uchwały 4.6 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 
Wynik głosowania KSLiB  5/0/0 
Druk 4.7 w sprawie wezwania Rady Miasta Gdyni przez 

p. Gertrudę Masuhr i p. Stanisława Masuhr oraz 27 

właścicieli działek, na których ustanowiono użytek 

ekologiczny do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 

XVII/409/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. 

w sprawie użytku ekologicznego w dzielnicy Wielki 

Kack; 

Projekt uchwały 4.7 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  6/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  8/0/0 

Druk 4.12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Gdyni; 

Nowy „Regulamin” określa m.in. sposób realizacji 

selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów , 

obowiązków wynikających  z posiadania zwierząt 
domowych i gospodarskich. Dla odpadów nie 

segregowanych określa minimalne pojemności urządzeń 
do zbiórki odpadów oraz minimalną częstotliwość ich 

opróżniania. 

Radni A.Gurazda i M.Horała wyrazili niezadowolenie 

wobec braku zróżnicowania cen za wywóz odpadów w 

zalezności od ich ilości. Cena jest ustalona za wywóz 

pojemnika określonej pojemności z częstotliwością od 1-

2 tygodni. Nakłada się na mieszkańców obowiązek 

segregacji śmieci oraz  zmniejszania ich ilości przez np. 

zgniatanie, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w 

zmniejszeniu ceny za wywóz. Mieszkańcy  nie odczują 
żadnej korzyści. A.Gurazda zwrócił uwagę na bardzo 

dużą podwyżkę za wywóz nieczystości ciekłych dla tych 

właścicieli nieruchomości, którzy mają szamba. Radny 

G.Bonk spytał, czy zbiórka selektywna obejmuje także 

puszki aluminiowe. P.Łowkiel odpowiedziała, że próby 

selekcji okazały się nieopłacalne, ponieważ puszki ze 

zbiórki są „wykradane”. Radny G.Bonk zwrócił uwagę 
na zapis w par.3 pkt.1b), gdzie pojawia się słowo 

„powinien”, które należy zastąpić słowem „musi” albo 

„winien”. M.Horała wyraził wątpliwość co do 

skuteczności egzekwowania zapisów w par.3 

dotyczących obowiązku zawierania umów na wywóz 

nieczystości oraz obowiązku zmniejszania objętości 

odpadów. A.Gurazda zwrócił uwagę na nierówne 

traktowanie w kwestii kosztów wywozu śmieci 

gospodarstw 1-osobowych i wieloosobowych. M.Horała 

uważą,że jeśli opłata nie jest zróżnicowana w zależności 

od objętości, to mieszkańcy nie będą zmotywowani do 

zmniejszania objętości odpadów. G.Bonk zwrócił uwage 

na konieczność wyegzekwowania porządku przy hali 

targowej i posesjach sąsiadujących. Odpady należy 

właściwie zabezpieczyć, ponieważ rozprzestrzeniają się - 
w soboty i niedziele panuje tam bałagan. 

 Projekt uchwały 4.12 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  5/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  5/0/2 
Druk 4.13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie odbierania zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

Z powodu wzrostu cen za składowanie odpadów 

komunalnych oraz za utylizację odpadów nastąpiła 

konieczność zmiany górnych granic stawek opłat 

ponoszonych przez mieszkańców za wywóz odpadów 

pochodzących ze zbiórki selektywnej. 

Projekt uchwały 4.13 został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania KGKiOŚ  5/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  5/1/1 

Druk 4.14 w sprawie uznania za pomnik przyrody; 

Projekt uchwały 4.14 został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania KGKiOŚ  5/0/0 

Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 

Ponadto Komisja Samorządności Lokalnej i 

Bezpieczeństwa zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały stanowiący poz. 1 w Aneksie do porządku 

obrad XX Sesji RMG w sprawie zasad usytuowania na 

terenie Miasta Gdyni miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych: 

Wynik głosowania KSLiB  7/0/0 

Ad. 2 



5 

 

Radny M.Horała poinformował, że jego interpelacja w 

sprawie planów zagospodarowania przestrzennego 

odniosła skutek – dyskusje publiczne będą organizowane 

po godzinie 16:30,  a kopie planów będą dostarczane do 

rad dzielnic. Zauważył również, że prace Komisji nad 

reformą rad dzielnic uległy zatrzymaniu i zaproponował 

spotkanie KSLiB z Prezydentem M.Guciem 

podsumowujące pierwszą edycję konkursów dla rad 

dzielnic. Przewodniczący S.Borski obiecał ustalić termin. 

Zaproponował również podjęcie dalszych prac nad 

reformą rad, np. w obszarze ordynacji wyborczej lub 

dowolnym innym wybranym przez komisję.  
Ad. 3 
Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji samorządności 

Lokalnej i Bezpieczeństwa z dnia 17 kwietnia 2008 - 

wynik głosowania 7/0/0. 

Ad. 4 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia KGKiOŚ – 28 

maja br. godz. 11.15 – przed Sesją RMG. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 9 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję rady. 

2. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 

Komisja zdecydowała o wniesieniu pod obrady 

najbliższej sesji 2 projektów uchwał w sprawach: 

1. zwolnienia z opłat za dokonanie zmian we wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej oraz 

zwolnienia z opłat osób ubiegających się o wydanie 

dokumentów stwierdzających uprawnienie do 

kierowania pojazdem lub o wydanie nowego 

dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadkach, 

gdy konieczność wydania nowego dokumentu 

wynika ze zmian administracyjnych uchwalonych 

przez Radę Miasta Gdyni – uchwała ta zwalnia z 

opłat za wydanie nowego dokumentu osoby 

ubiegające się o wymianę prawa jazdy, dowodu 

rejestracyjnego oraz wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej w przypadku, gdy  konieczność 
wymiany tych dokumentów jest skutkiem zmiany 

nazwy ulicy, uchwalonej przez Radę Miasta. Wynik 

głosowania za wniesieniem projektu – 4/0/0. 

2. zmiany nazwy niektórych ulic w Gdyni – zmianie 

ulegną nazwy 4 ulic w Redłowie, dotychczas 

noszących imiona działaczy komunistycznych. 

Osoby te, jako działające na szkodę Państwa 

Polskiego, nie powinny być patronami ulic. 

Zdecydowano zatem zmienić nazwy tym 4 ulicom, 

nadając im imiona wybitnych współczesnych 

pisarzy i poetów (Herberta, Miłosza, Czapskiego, 

Kisielewskiego. Wynik głosowania – 4/0/0. 

Ponadto komisja zapoznała się z projektem uchwały w 

sprawie uzupełniającego wyboru ławników sądowych, 

przygotowanym przez Zespół ds. wyboru ławników. 

Ad. 2 

Następne posiedzenie – w razie konieczności – przed 

sesją. 
______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 10 czerwca: 

 
Posiedzenie miało miejsce w siedzibie Zarządu 

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. 

Gospodarzami spotkania byli członkowie Zarządu: 

Prezes Zarządu – mgr Andrzej Osipów, Dyrektor ds. 

Finansów i Ekonomiki - dr Piotr Małolepszy, Dyrektor 

ds. Przewozów - mgr Maciej Lignowski.  

Celem spotkania było przybliżenie funkcjonowania 

PKP SKM oraz jej planów związanych z pozyskaniem 

środków unijnych na rozwój i integrację z transportem 

miejskim w Metropolii Trójmiejskiej. 

Po powitaniu radni zostali zaproszeni na zwiedzanie hali 

przeglądów technicznych, w której obok remontów 

bieżących prowadzone są również usługi dla prywatnych 

przewoźników. Następnie udano się do Sali 

konferencyjnej, gdzie przedstawiono wyniki i plany 

rozwojowe spółki. Prezes Zarządu A. Osipów wyraził 

zainteresowanie usamorządowieniem SKM poprzez 

zaangażowanie kapitałowe gmin. Trwające prace 

legislacyjne rządu mają na celu przyjęcie rozwiązań, 
ułatwiających współfinansowanie przez gminy taboru 

kolejowego.  

Obecnie w ramach swojej działalności PKP SKM 

utrzymuje infrastrukturę torową i towarzyszącą linii nr 

250 (Gdańsk Gł. – Rumia), utrzymuje dworce i 

przystanki (21) oraz wykonuje pasażerskie kolejowe 

usługi przewozowe na terenie woj. pomorskiego. W 

zakresie poprawy infrastruktury trwają prace 

modernizacyjne linii kolejowej w rejonie Gdyni, 

modernizowany jest peron SKM na stacji Gdynia Gł., 

budowane jest Dyspozytorskie Centrum Sterowania linia 

nr 250 oraz planowana jest modernizacja peronu na stacji 

Gdańsk – Oliwa oraz układu torowego i rozjazdu na 

stacji Gdynia Gł. Do planów w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zalicza się 
również projekt pod nazwą: „Rozwój szybkiej kolei 

miejskiej w Trójmieście” realizowany we współpracy z 

jednostkami samorządu terytorialnego (komponent 

metropolitalny).   

W dyskusji poruszono problem poziomu zabezpieczenia 

obiektów i składów przed wandalizmem. Dyr. M. 

Lignowski wyjaśnił, że dzięki zastosowaniu monitoringu, 

zwiększeniu ilości patroli SOK i współpracy z Policją i 

Strażą Miejską stopień dewastacji i wybryków 

chuligańskich uległ znaczącemu zmniejszeniu. 

Przystanek kolejowy w Gdyni – Orłowie zostanie 

zmodernizowany po rozstrzygnięciu ofert budowlano-

projektowych (na etapie przetargu nie zgłosiła się żadna 

firma, obecnie skierowane zostało zapytanie ofertowe).  

Członkowie Zarządu ponownie podkreślili znaczenie 

udziału samorządów w rozwoju SKM (komunikacji 

metropolitalnej), deklarując wykonanie zadań 
finansowanych przez gminę zgodnie z przeznaczeniem. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
– 10 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zasady przyznawania mieszkań socjalnych (z 

uwzględnieniem sposobu zaspakajania potrzeb 

osób niepełnosprawnych w przedmiotowym 

zakresie). 

2. Informacja dot. sprawy pani J. Hryciuk. 

3. Sprawy wniesione. 

Ad 1. 
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Wiceprezydent Bogusław Stasiak zaprezentował 

materiał opierający się na danych z marca b.r. 

Wiceprezydent omówił stan gminnego zasobu odnosząc 

się do poszczególnych typów lokali mieszkalnych – 

lokali przyznawanych na czas nieoznaczony (6 700); 

lokali socjalnych z podziałem na dwa rodzaje tytułów 

prawnych pod względem czasu zajmowania lokali: 2-

letnich i rocznych (343); lokali TBS (901).  

Program „W” realizowany w ramach TBS w latach 2002 

– 2007, adresowany był do najemców lokali w 

prywatnych kamienicach, których właściciele, na mocy 

stosownej ustawy, mieli prawo do wypowiadania umów 

najmu. Zainteresowanie programem wyraziło 596 osób. 

Wszystkie kryteria spełniały 353 wnioski. Ostatecznie 

zdecydowano się na budowę 210 mieszkań (pozostałe 

osoby rozwiązały swoje problemy mieszkaniowe inaczej, 

nie korzystając z pomocy gminy).  

Lokale socjalne mieszczą się w budynkach komunalnych 

(57), w budynkach wspólnot (83) oraz  w 5. budynkach z 

mieszkaniami wyłącznie o charakterze socjalnym: przy 

ul. Żeglarzy, Handlowej, Zamenhoffa i Dickmana.  

Na liście oczekujących na mieszkania w latach 2003 – 

2008 zarejestrowanych jest 67 rodzin (umowy na czas 

nieoznaczony) i 67 rodzin czekających na lokale socjalne. 

Eksmisje z prawem do lokalu socjalnego: zasądzonych 

jest ok. 400 eksmisji z prawem do lokalu socjalnego. O 

przydziale mieszkania decyduje kolejność (mieszkanie 

proponuje się dwa razy). 

Wnioski opiniowane przez Społeczną Komisję 
Mieszkaniową muszą spełniać określone kryteria: 

dochodowo – własnościowe i powierzchniowe. Czas 

oczekiwania na mieszkanie nie krótszy niż 2 lata.  

Decyzje indywidualne podejmuje Prezydent.  

Realizacja programów inwestycyjnych powinna 

przynieść taki uzysk mieszkań do roku 2011, który 

pozwoli na zaspokojenie wszystkich potrzeb z wyjątkiem 

mieszkań potrzebnych z tytułu wyroków eksmisyjnych.  

Wiceprezydent B. Stasiak podkreślił, iż obowiązujące 

przepisy nie pozwalają na preferowanie określonych grup 

oczekujących na mieszkania, dlatego oceny w tym 

zakresie dokonuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa 

Radny B. Krzyżanowski podniósł kwestię zbyt 

sztywnego, jego zdaniem, kryterium powierzchniowego 

(5 m kw. na osobę) powołując się na przykład matki z 

niepełnosprawnym dzieckiem, której wniosek odrzucono 

właśnie z tytułu niespełnienia kryterium 

powierzchniowego 

Wiceprezydent B. Stasiak zwrócił uwagę, iż zmiana 

kryteriów wymaga zmiany uchwały RMG.  

Do przykładu radnego B. Krzyżanowskiego nawiązał też 
radny P. Stolarczyk  przypominając o złożonej przez 

siebie propozycji w spr. zmiany  kryteriów na bardziej 

korzystne w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.  

Wiceprezydent wyraził sprzeciw wobec propozycji 

wprowadzania mechanizmów demontujących obecny, 

sprawnie działający system i przypomniał, ze w 

indywidualnych przypadkach decyzje może podejmować 
Prezydent.  

Radny B. Krzyżanowski nawiązał do kryterium 

dochodowości kwestionując zasadność wliczania do 

dochodu dodatku pielęgnacyjnego. Wliczenie dodatku 

powoduje, że osoba niepełnosprawna nie spełnia 

kryterium dochodowości.  

Wiceprezydent zwrócił uwagę, że osoba otrzymująca 

dodatek nie pracuje. Jest to przywilej, z którego nie 

trzeba korzystać.  
Z radnym Krzyżanowskim polemizował radny I. Bekisz 

stwierdzając, że choć rolą wspólnoty samorządowej jest 

też opieka nad słabszymi, to jednak należy to robić w 

ramach systemu, bez tworzenia wyjątków.  

W związku z pytaniem Przewodniczącego komisji, czy 

zmiana kryterium powierzchniowego (np. na 10 m kw.)  

byłaby zgodna z ustawą, Wiceprezydent stwierdził, iż 
konieczne jest sporządzenie w tym zakresie opinii 

prawnej.  

Wiceprezydent zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo 

wyłączania z katalogu kryteriów poszczególnych 

elementów, ponieważ otworzy to drogę do stawiania 

wniosków o wyłączanie kolejnych elementów, np. 

alimentów. 

Podsumowując dyskusję Przewodniczący M. Horała 

podkreślił, iż nie byłby przeciwny korygowaniu 

kryteriów, ale po spełnieniu określonych warunków: 

kryterium musi być jasne i przejrzyste, nie może 

powodować lawinowego wzrostu osób uprawnionych, 

natomiast pozwoli zrealizować wnioski osób będących w 

szczególnie niekorzystnych sytuacjach.  

Ad 2.  
Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o nowych 

ustaleniach dotyczących sprawy pani J. Hryciuk. Pani J. 

Hryciuk nie poinformowała, że zameldowana z nią córka 

faktycznie wyprowadziła się. Mieszkanie zostało 

wynajęte bez zgody gminy. Obecnie p. Hryciuk  jest na 

15 pozycji listy osób z wyrokami eksmisyjnymi. Do 

czasu otrzymania lokalu nikt pani J. Hryciuk  nie wyrzuci 

z obecnego miejsca zamieszkania. Obecnie pani J. 

Hryciuk zajmuje bezprawnie mieszkanie spełniające 

kryteria mieszkania dla 6. osób - mieszkają w nim 3 

osoby, w tym 22-letni syn.  

Ad 3.  
Radny B. Krzyżanowski poruszył kwestię wypłacania w 

gdyńskim urzędzie zasiłków pielęgnacyjnych. Radny 

poinformował, iż zgodnie z jego ustaleniami Gdynia jest 

jedyną gminą, w której zainteresowany nie może 

otrzymać zasiłku przekazem pocztowym. 

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, że w Gdyni też jest 

możliwe dostarczanie zasiłków za pośrednictwem poczty, 

ale za tą usługę trzeba zapłacić. W Gdyni wypłacaniem 

świadczeń zajmuje się Urząd Miasta. Planuje się 
utworzenie dodatkowych 5. punktów w dzielnicach 

Gdyni.  

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska – 18 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opinie do projektów uchwał na sesję 25 

czerwca, 

2. Sprawy bieżące i wniesione. 

Ad. 1 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 

sprawach: 

1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Gdyni na rok 2008; (4.1.) – opinia 

pozytywna – 5/0/0 

2. uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w 

Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda 

(kserokopie uwag wniesionych do projektu 

planu są do wglądu w BRM), (4.4.) – opinia 

pozytywna – 7/0/0 
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3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Al. 

Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej; (4.5.) – opinia 

pozytywna – 7/0/0 

4. skargi złożonej na uchwałę XVII/401/08 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Leszczynki w Gdyni rejon ulic 

Działdowskiej i Modlińskiej; (4.6.) – opinia 

pozytywna – 7/0/0 

5. skargi złożonej na uchwałę XV/355/07 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 

Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego; 

(4.7.) – opinia pozytywna – 7/0/0 

6. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

dotyczącego uchwały  nr XVII/400/08 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w 

sprawie  uchwalenia Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gdyni; (4.8.) – opinia pozytywna – 7/0/0 

7. wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

dotyczącego uchwały  nr XVIII/431/08 Rady 

Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2008 r. w 

sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni 

rejon Skweru Plymouth; (4.9.) – opinia 

pozytywna – 6/0/1 

8. przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania 

dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących 

się na terenie administracyjnym Gminy Miasta 

Gdyni; (4.10) - projekt zreferował dr R.Hirsch, 

Miejski Konserwator Zabytków. uchwała 

zawiera nowy tryb i zasady udzielania dotacji 

na remonty. Program dotowania rozszerzono na 

całe obszary zabytkowe, nie tylko poszczegolne 

budynki. Zróżnicowano poziom dotowania w 

zależności od wartości obiektu. Opinia 

pozytywna – 7/0/0 

9. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Hutniczej na rzecz jej użytkownika 

wieczystego (4.12. ) – opinia pozytywna – 

5/0/0 

10. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Północnej 1 D na rzecz jej użytkownika 

wieczystego; (4.13. ) – opinia pozytywna – 

5/0/0 

11. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej w 

formie przetargu ustnego ograniczonego do 

właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości przyległych; (4.14. ) – opinia 

pozytywna – 5/0/0  

12. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w 

Gdyni przy ul. Łużyckiej 10 B na rzecz jej 

użytkowników wieczystych; (4.15. ) – opinia 

pozytywna – 5/0/0 

13. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych 

pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze objętym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni 

rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz 

Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej; 

(4.16.) – opinia pozytywna – 5/0/0 

14. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. 

Żeromskiego 6; (4.17. ) – opinia pozytywna – 

5/0/0 

15. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości lokalowych 

stanowiących własność Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Własny Dach” położonych 

przy ul. Żeliwnej; (4.18. ) – opinia pozytywna – 

6/0/0 

16. przejęcia na własność gminy pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie miasta Gdyni; 

(4.19.) – opinia pozytywna – 7/0/0 

17. uchwała z aneksu – ul. Białostocka – opinia 

pozytywna – 6/0/0 

Ad. 2 

Gościem komisji był dr Daniel Wicenty z Wydziału 

Zamiejscowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi, który przedstawił realizowany 

przez siebie i studentów socjologii w ramach przedmiotu 

„Laboratorium działania społecznego” projekt 

inwestowania w infrastrukturę dla mam z wózkami. 

Plonem projektu jest kilkadziesiąt zdjęć 
dokumentujących miejsca, gdzie stromym schodom nie 

towarzyszą podjazdy dla wózków. Gdynia troszczy się o 

swoich mieszkańców, ale wciąż są jeszcze miejsca pod 

tym względem zaniedbane. O budowie podjazdów należy 

pamiętać na etapie budowania bądź remontowania ulicy 

czy ciągu komunikacyjnego.  

Zdaniem komisji dobrym miejscem do dyskusji o tym 

problemie są rady dzielnic.  

Jest też wiele problemów, które utrudniają życie 

mieszkańcom, a których rozwiązanie nie leży 

bezpośrednio w kompetencjach miasta (np. podjazdy dla 

wózków w tunelach dworcowych, należących do SKM 

bądź PKP). Niemniej cała przestrzeń publiczna jest 

postrzegana jako miejska, i miasto powinno dołożyć 
starań, by i te niedogodności usuwać, zaś tam, gdzie nie 

ma na to formalnego wpływu, winno monitować i 

uwrażliwiać. 
Dr Wicenty wskazał również kwestię wywierania 

wpływu na projektantów nowych inwestycji, w 

szczególności mieszkaniowych, odnośnie zapewnienia w 

ich ramach przestrzeni publicznej, służącej wszystkim 

mieszkańcom. 

Kwestia wywołała żywą dyskusję, zakończoną deklaracją 
dalszej współpracy komisji z inicjatorami projektu, 

zarówno jeśli chodzi o zapoznanie z wynikami prac jak 

też o dostarczanie inicjatorom wiedzy dotyczącej 

uwarunkowań niektórych ze zgłoszonych postulatów. 

______________________________________________ 

 

Komisja Oświaty – 19 czerwca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

komisji. 
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2. Zaopiniowanie projektu uchwały kierowanego 

na czerwcową Sesję RMG. 

3. Informacja dot. wyników zewnętrznych 

egzaminów osiągniętych przez  uczniów 

gdyńskich szkół. 

4. Informacja dot.  elektronicznego naboru do 

przedszkoli.  

5. Wolne wnioski i pytania. 

6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad 1. 

Wobec braku uwag Przewodnicząca komisji, radna 

Mirosława Borusewicz, uznała protokół z posiedzenia 

komisji w dn. 21 maja b.r. za przyjęty.  

Ad 2. 

Zmiany budżetowe, będące przedmiotem projektu 

uchwały, omówił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof 

Szałucki.  

Projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały RMG /…/ w 

spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008 został 

przyjęty jednogłośnie: 4 gł. za.  

Ad 3. 
Informację nt. wyników sprawdzianu i  wiążące się z 

nimi pierwsze refleksje oraz wnioski przedstawiła 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel.   
Testy stanowią podstawę do dokonania oceny 

efektywności pracy poszczególnych szkół. Oczywiście 

nie można dokonywać takiej oceny bez wiedzy na temat 

środowiska, w jakim szkoła funkcjonuje. Niemniej 

jednak wartością wyników egzaminu zewnętrznego jest 

ich porównywalność.  
W roku bieżącym Centralna Komisja Egzaminacyjna 

umieściła na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące każdej szkoły i powinny one stanowić punkt 

wyjścia dla pogłębionych analiz, które – przede 

wszystkim – powinny przeprowadzić same szkoły (to one 

dysponują najpełniejszą wiedzą nt. uczniów i 

nauczycieli). Taka analiza stanowić powinna także 

zwrotną informację dla nauczycieli, którzy na tej 

podstawie będą mogli dokonać ewentualnej weryfikacji 

stosowanych  metod kształcenia uczniów.  

Gmina oferuje szkołom  środki na dodatkowe godziny 

pracy z uczniami takiej pomocy potrzebującymi. Okazuje 

się, że szkoły, które otrzymały wsparcie, znacznie 

poprawiły swoje wyniki, tak więc pomoc przynosi 

wymierne efekty. 

Omawiając wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w 6. 

klasach szkół podstawowych Wiceprezydent 

poinformowała o najlepszych wynikach gdyńskich szkół 

w województwach pomorskim i kujawsko - pomorskim.  

Na spotkaniu z dyrektorami szkół Wiceprezydent 

poprosiła o przeprowadzenie analizy uzyskanych 

wyników.  

Wiceprezydent E. Łowkiel szczegółowo omówiła wyniki 

poszczególnych szkół (dane dostarczone radnym  są 

zarchiwizowane w materiałach komisji).  

Przechodząc do omawiania wyników sprawdzianów 

przeprowadzonych w gimnazjach Wiceprezydent 

stwierdziła, że są one bardzo satysfakcjonujące. Bardzo 

wysoki wynik odnotowano w części humanistycznej 

egzaminu. (3-punktowa różnica między Gdynią a 

Gdańskiem i Sopotem, na korzyść Gdyni). Sprawdza się 
polityka swobodnego wyboru szkół, co sprzyja 

konkurencyjności i podnoszeniu poziomu.  

Wyjątkowo dobre wyniki odnotowano w części 

matematyczno – przyrodniczej egzaminu (o 4 punkty 

wyżej niż w szkołach województwa pomorskiego). 

Lepsze wyniki odnotowano jedynie w Warszawie.  

Ad 4.  

Jak informowała Wiceprezydent E. Łowkiel, ze wstępnej 

analizy dokonanego już elektronicznego naboru wynikają 
następujące wnioski: 

Do plusów należy fakt, iż uzyskano wiedzę nt. liczby 

potrzebnych miejsc w przedszkolach. Do tej pory takiej 

informacji nie można było uzyskać. Kolejnym plusem 

jest uzyskanie wiedzy, jakie dzielnice mają braki w 

zakresie dostępnych miejsc przedszkolnych (bardzo 

dobra sytuacja jest na Obłużu, Pogórzu i Oksywiu, braki 

na Karwinach, Dąbrowie i Witominie, przy wolnych 

miejscach w Śródmieściu).  

Do minusów należy to, iż system gubi się w sytuacjach 

nietypowych tworząc tym samym nonsensy (np. bliźniaki 

zostały skierowane do 2. różnych przedszkoli).  

System nie uwzględnia różnic w położeniu rodziców (np. 

czy posiada samochód, czy nie).  

Duża grupa rodziców wciąż nie ma jeszcze dostępu do 

internetu, a właśnie dzieci tej grupy rodziców szczególnie 

potrzebują opieki przedszkolnej.  

Zdaniem Wiceprezydent E. Łowkiel wysoki koszt 

systemu nie jest współmierny do osiąganych dzięki 

niemu efektów. 

Wiceprezydent zadeklarowała przeprowadzenie rzetelnej 

analizy efektów elektronicznego naboru.  

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zapytał, czy podjęto 

próby skontrolowania i zweryfikowania danych 

zawartych w dokumentach składanych przez rodziców.  

Radny uzasadnił zadanie powyższego pytania faktem, iż 
posiada informacje, zgodnie z którymi dyrektorzy 

przedszkoli nakłaniają do podawania przez rodziców 

informacji, że pracują w sytuacjach, gdy faktycznie nie są 
zatrudnieni. Takie zdarzenia są wynikiem wprowadzenia 

kryterium pracy obojga rodziców.  

Wiceprezydent oświadczyła, że dziecko pracujących 

rodziców powinno mieć pierwszeństwo w przyjęciu do 

przedszkola.  

Radny Z. Trzebiatowski stwierdził, iż w  większości 

dużych miast takie kryterium nie jest stosowane. To 

kryterium nie jest zasadne, skoro dyrektorzy przedszkoli 

go nie stosują.  
Wiceprezydent E. Łowkiel stwierdziła, że nie ma 

informacji potwierdzających twierdzenie radnego Zmudy 

Trzebiatowskiego. Wiceprezydent poprosiła radnego o 

dostarczenie stosownych dokumentów, które 

wskazywałyby na słuszność jego uwag .  

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski poprosił o dostarczenie 

interpretacji określeń: rodzic pracujący i rodzic 

zatrudniony. Radny pytał: - Czy osoba na urlopie 

wychowawczym jest osobą pracującą czy zatrudnioną?  

Wiceprezydent podkreśliła, iż w zeszłym roku z edukacji 

przedszkolnej skorzystało 70 % gdyńskich dzieci 

(wskaźnik w Polsce wynosi 40 %).  

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zapytał, jaka procedura 

będzie stosowana w przypadku rezygnacji rodziców 

dziecka z przedszkola.  

Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż system 

elektronicznego naboru został zakupiony do 

jednorazowego wykorzystania. W sytuacji, o której 

mówił radny, dyrektor zawiadamia pierwszą osobę na 

liście rodziców, których dziecko nie otrzymało miejsca w 

przedszkolu.  

Ad  5.  
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zapytał, czy udało się 
sprawdzić, jaka jest wiedza dyrektorów gdyńskich 

gimnazjów na temat dalszych losów ich absolwentów (do 

jakich szkół dostali się).  
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Przewodnicząca M. Borusewicz, jak i biorący udział w 

posiedzeniu przedstawiciele związków zawodowych, 

zapewnili radnego, iż dyrektorzy posiadają taką wiedzę.  
Ad 6.  
Termin kolejnego posiedzenia: 21 sierpnia b.r. – godz. 

14.30 
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 19 czerwca: 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 

2. Sprawy wniesione. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję, 
4. Objazd zabytków Gdyni. 

Ad. 1. Protokół z posiedzenia komisji w dniu 28 maja br. 

został przyjęty jednogłośnie (4/0/0). 

Ad. 2 Do porządku obrad został wniesiony dodatkowy 

punkt dot. pisma (wpłynęło 19.06.08r.) od pracowników 

Teatru Miejskiego w Gdyni w sprawie 

przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora 

jednostki. Na zarzuty podniesione w piśmie wyjaśnień 

udzielił członek komisji konkursowej Wiceprezydent 

Marek Stępa. Wyjaśnił procedury zastosowane w 

procesie wyłaniania i opiniowania kandydatów na to 

stanowisko, wynikające z rozporządzenia właściwego 

ministra, które przy poprzednim naborze nie 

obowiązywały. Rozporządzenie precyzowało również 
skład komisji oraz tryb głosowania nad kandydatem 

(jawność). Ponieważ żaden z kandydatów nie przeszedł 

pozytywnie ustalonych procedur, poszukiwania będą 
nadal prowadzone zgodnie z przepisami.  

Ad. 3. Zmiany budżetowe proponowane w projekcie 

uchwały (druk 4.1) zreferował Skarbnik MG prof. 

Krzysztof Szałucki. Projekt uchwały w tej sprawie został 

zaopiniowany przez komisje pozytywnie w głosowaniu: 

4/0/0.  

Kolejną uchwałę przedstawił Miejskiego Konserwatora 

Zabytków dr Robert Hirsch, a dotyczyła ona przyjęcia 

zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na 

terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. 

Czteroletnia praktyka stosowania uchwały dot. ochrony 

zabytków spowodowała zmianę nastawienia właścicieli i 

użytkowników do ich ochrony prawnej, wykonanie wielu 

remontów, estetyzację i opiekę nad zaniedbanymi dotąd 

budynkami. Zgodnie z definicją z ustawy, zabytkami 

nieruchomymi mogą być nieruchomości, ich części lub 

zespoły, spełniające odpowiednie warunki. Na terenie 

Gdyni jest obecnie sześć takich zespołów uznanych za 

zabytki, są to: osada rzemieślnicza Mały Kack, zespół 

ruralistyczno-kuracyjny Orłowo, układ urbanistyczny 

Kamiennej Góry, układ ruralistyczny dawnej wsi Wielki 

Kack, układ ruralistyczny dawnej wsi Oksywie i układ 

urbanistyczny śródmieścia Gdyni. W celu realizowania w 

sposób zrównoważony ochrony konserwatorskiej, celowe 

i uzasadnione jest, aby ograniczenia wynikające z 

ochrony konserwatorskiej były rekompensowane przez 

możliwość pozyskania zewnętrznego wsparcia 

finansowego, w tym przypadku z budżetu Gminy Gdynia. 

Ze względu na zróżnicowanie walorów poszczególnych 

zabytków, podzielono je na trzy grupy pod względem ich 

wartości kulturowej, ustalając określony zakres 

dotowanych robót  i maksymalna wysokość dotacji 

(grupa I – 75%, grupa II – 50%, grupa III – 30%). 

Przydzielanie konkretnych kwot na zakres robót przy 

poszczególnych obiektach będzie (jak dotąd) 

przedmiotem odrębnych uchwał. Projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 4/0/0. 

Ad. 4. Pod kierunkiem Miejskiego Konserwatora 

Zabytków dr R. Hirscha odbył się objazd zabytków w 

dzielnicach Orłowo i Kamienna Góra. Radni zapoznali 

się ze sposobem i stopniem przeprowadzonych robót 

konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych 

dotowanych przez Miasto oraz planach związanych z 

wdrażaniem odnośnych uchwał.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2008-06-13: 

 

6564/08/V/O dofinansowania zajęć w formie 

pozaszkolnej organizowanych przez Zespół Szkół 

nr 15 w Gdyni 

 

2008-06-17: 

 

6565/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdyni 

6566/08/V/P wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

pomiędzy Gminą Gdynia w Centralnym 

Muzeum Morskim w Gdańsku 

6567/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady 

Dzielnicy Gdynia – Dąbrowa imprezy 

kulturalnej pod nazwą „Leśne karaoke” 

6568/08/V/U wystąpienia o wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy dla budowy ciągu 

pieszego wraz z oświetleniem między ulicą 
Konwaliową i Narcyzową w Gdyni 

6569/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa 

ul. Grodnieńskiej w Gdyni wraz z 

infrastrukturą techniczną’’ 
6570/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/895/UI/320/W/2006 z dnia 27.12.2006r 

dotyczącej zadania : ,,Budowa krytej 

pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni 

przy ul. Stawnej” 

6571/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/522/UI/168/W/2006 z dnia 24.07.2006r 

na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją i w okresie gwarancji na 

zadaniu: ,,Odprowadzenie wód opadowych z 

oś. Pogórze II w Gdyni – etap II” 

6572/08/V/U wyrażenia zgody na przepisanie 

pozwolenia na budowę systemu 

odprowadzenia wód opadowych z osiedla 

budynków mieszkalnych „Sokółka”, 

realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw 

Inwestycyjnych 
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6573/08/V/P powołania Komisji Oceniającej celem 

zaopiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania 

„sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z 

terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni 

imprez sportowych w 2008 roku” 

6574/08/V/O przekazywania opłat za postępowania 

sądowe związane z zastosowaniem 

obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu  

6575/08/V/O dofinansowania wypoczynku letniego 

w mieście dla wychowanków Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w 

Gdyni 

6576/08/V/S wyrażenia zgody na zlecenie usługi 

wykonania i montażu żaluzji okiennych w 

pomieszczeniach biurowych rad dzielnic 

6577/08/V/S wyrażenia zgody na zakup regałów 

przesuwnych o wartości do 14000 EUR 

6578/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 

Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Stocznia Gdynia S.A. 

6579/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa na 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  

EKO DOLINY  Sp. z o.o. w  Łężycach 

6580/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 

Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z 

o.o. w Gdańsku 

6581/08/V/M udzielenia zamówienia dodatkowego 

na wykonanie pomiarów i obliczeń rzędnych 

szczegółowej sieci wysokościowej miasta 

Gdyni 

6582/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

6583/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego, 

do kwoty 14000 EURO, na dodruk 

informatora dla przedsiębiorcy „Jak 

rozpocząć działalność gospodarczą” dla 

potrzeb Gdyńskiego Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 

6584/08/V/M zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, 

na aktualizację, przygotowanie do druku 

oraz nadzór nad drukiem ulotki „Gdynia – 

Żeglarska Stolica Polski” promującej zlot 

żaglowców the Tall Ships’ Races 2009 w 

Gdyni 

6585/08/V/M zlecenia, do kwoty 14000 EURO, 

nagrania dźwięków radiowych podczas 

konferencji prasowej 

6586/08/V/M zlecenia, do kwoty 14 tysięcy EURO,  

wykonania dwóch tysięcy koszulek z 

nadrukiem promującym Miasto Gdynię oraz 

Heineken Open’er Festival 

6587/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej przy ul. Inżynierskiej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6588/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej przy ul. Kurpiowskiej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6589/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej przy ul. Kurpiowskiej 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6590/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej na Łąkach Cisowskich 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6591/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej na Łąkach Cisowskich 

przeznaczonej do wydzierżawienia 

6592/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej 

do wydzierżawienia 

6593/08/V/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nakładów poniesionych na wybudowanie 

lokalu użytkowego –garażu numer 3 na 

gruncie stanowiącym własność Gminy 

Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego 

6594/08/V/M określenia wykazu oraz warunków 

sprzedaży w trybie bezprzetragowym  

nieruchomości gruntowej,  położonej w 

Gdyni przy ulicy Śliskiej  na rzecz ENERGA 

– OPERATOR S.A. 

6595/08/V/M zmiany zarządzenia nr 6229/08/IV/M 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 maja 

2008r. 

6596/08/V/M akceptacji treści umowy 

MG/30/MGG/12/D/08  dotyczącej 

ekspozycji reklamy przy ul. Śląskiej 

6597/08/V/P zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 

KB/141/OK./18/W/2008 z dnia 18 lutego 

2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a 

Stowarzyszeniem Franciszkańskie Centrum 

Kultury Gdynia im. Jana Pawła II 

6598/08/V/P organizacji Gdyńskiego Forum 

Pozarządowego 

6599/08/V/S akceptacji wyników  postępowania o 

zamówienie publiczne na zakup sprzętu 

komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni 

6600/08/V/P dzierżawy nieruchomości gruntowej w 

Babich Dołach w Gdyni, z przeznaczeniem 

na organizację imprezy artystycznej 

„Heineken Opener Festival 2008” w dniach 

4.07-06.07.2008 r. 

6601/08/V/P dofinansowania wydania książki 

Jarosława Rusaka pt. „Honorowi Obywatele 

Miasta Gdyni okresu II Rzeczpospolitej” 

przez wydawnictwo Akademii Morskiej w 

Gdyni 

6602/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu 

edukacyjnego dla młodzieży korzystającej z 

wypoczynku zorganizowanego w Gdyni w 

miesiącach letnich 2008r. 
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6603/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

wykonanie zdjęć Trasy 

Kwiatkowskiego./PB/ 

6604/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na 

Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

Pomorskiego Regionalnego Funduszu 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku 

6605/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego na 

wymianę szyb w pomieszczeniach Wydziału 

Geodezji 

6606/08/V/M akceptacji wyników postępowania o 

zamówienie publiczne poniżej 5.150.000 

EURO na wybór wykonawcy na wykonanie 

kompleksowej termomodernizacji budynku 

Szkoły Podstawowej nr 18 

6607/08/V/M akceptacji aneksu dotyczącego zmiany 

treści umowy KB/313/MB/8-W/2008 na 

wykonanie kompleksowej 

termomodernizacji budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 4 

6608/08/V/U zawarcia umów dotyczących dotacji 

przyznanych przez Radę Miasta Gdyni na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, nie stanowiących 

własności Gminy Miasta Gdyni 

6609/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 Euro na wykonanie aktualizacji 

kosztorysu inwestorskiego dla zadania 

polegającego na budowie i przebudowie 

kanalizacji deszczowej w Al. Marszałka 

Piłsudskiego oraz w ul. Legionów w Gdyni 

6610/08/V/U rozpoczęcia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości nie przekraczającej 206.000 EUR 

na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę ulicy  Radosnej w 

Gdyni 

6611/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008 roku 

6612/08/V/S wyrażenia zgody na zakup środków 

opatrunkowych do wyposażenia apteczek  

pierwszej pomocy do 14.000 EUR 

6613/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 

wykonania flag promujących zlot 

żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 w 

Gdyni 

6614/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 

montażu i demontażu  powłok 

reklamujących Heineken Open’er Festival 

6615/08/V/M zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na 

wydrukowanie plakatów 

6616/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 

opracowania graficznego projektu nadruku 

na koszulkę promującą kampanię 
Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu 

6617/08/V/M zakupu czasu antenowego na kanale 

TVP 2 na promocję miasta z okazji Heineken 

Open’er Festival 

6618/08/V/M zakupu czasu antenowego na kanale 

TVN, TVN Siedem, TVN 24,  TVN Meteo 

na promocję miasta 

6619/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 

na wykonanie 8 sek. reklamy telewizyjnej 

promującej miasto Gdynia, z okazji Open’er 

Festival 

6620/08/V/M zmiany umowy użyczenia z 

Przedsiębiorstwem Budowlanym „Górski” 

Sp. z o.o. 

6621/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 

położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej 

do wydzierżawienia 

6622/08/V/U wystąpienia o decyzję pozwolenia na 

budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa i 

przebudowa budynku szkoły I 

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 

wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły w 

Gdyni przy ul. Narcyzowej 6 

6623/08/V/U akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 

KB/160/UP/39/W/2008 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

odcinka ul. Orłowskiej – od posesji nr 12 do 

zakończenia łuku ulicy 

6624/08/V/U akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 

KB/726/UI/283/W/2007 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

odcinka ul. Orłowskiej – etap I 

6625/08/V/U akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 

KB/727/UI/284/W/2007 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

parkingu przy ul. Orłowskiej 

6626/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji zadania: „Przebudowa parteru 

pawilonu „C” Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni 

przy ul. Staffa 10 na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

6627/08/V/U unieważnienia postępowania o 

udzieleniu zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia do 206.000 EUR na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa podstacji 

prostownikowych do zasilania sieci 

trakcyjnej trolejbusowej w Gdyni” 

6628/08/V/U wszczęcia postępowania o udzieleniu 

zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia do 

206.000 EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa podstacji 

prostownikowych do zasilania sieci 

trakcyjnej trolejbusowej w Gdyni” 

6629/08/V/U zakwalifikowania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w konkursie na 

wykonanie koncepcji architektoniczno-

urbanistycznej wielofunkcyjnego centrum 

usługowo-administracyjnego, poprzedzającej 
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wybór wykonawcy na opracowanie 

dokumentacji na wybór wykonawcy na 

opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na budowę budynku UM 

Gdyni  

6630/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania 

na udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego powyżej 

14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na 

wykonanie zadania „Budowa ul. 

Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną” 

6631/08/V/U podpisania umowy z Samorządem 

Województwa Pomorskiego, określającej 

zasady i warunki współpracy w celu 

wykonania studium wykonalności dla 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Kolej 

Metropolitalna w Trójmieście” 

6632/08/V/P udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację spotkania z delegacją polskich 

harcerzy z Białorusi  

6633/08/V/P dofinansowania wydania książki 

Henryka Pestki pt. „Tenis w Gdyni w latach 

1924-2007” przez Drukarnię Libra-Print w 

Łomży 

6634/08/V/P dofinansowania wydania Zeszytów 

Gdyńskich Nr 3 przez Wyższą Szkołę 
Komunikacji Społecznej w Gdyni 

6635/08/V/P wyrażenia zgody na zakup mebli BHP 

dla Straży Miejskiej o wartości do 14.000 

EUR 

6636/08/V/P wyrażenia zgody na zakup stanowiska 

do przewijania dzieci i niemowląt o wartości 

do 14.000 EUR 

6637/08/V/O dofinansowania wyjazdu ucznia 

Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni na 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca 

Konin 2008 

6638/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i 

młodzieży szkolnej z dzielnicy Grabówek 

6639/08/V/O udzielania zamówienia publicznego na 

organizację wypoczynku letniego dla dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy 

Witomino 

6640/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację wypoczynku letniego dla 

młodzieży szkolnej z dzielnicy Grabówek 

6641/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego na 

organizację wypoczynku letniego dla 

młodzieży szkolnej z dzielnicy Działki Leśne 

6642/08/V/O wydatkowania środków na organizację 
„Akcji Lato 2008” w gdyńskich placówkach 

6643/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EUR na wykonanie 

pucharów nako nagród dla uczestników 

eliminacji do X Mistrzostw Świata w 

Poławianiu Bursztynu 

6644/08/V/P zmiany zarządzenia nr 5182/08/V/P z 

26 lutego 2008 r. 

6645/08/V/P zmiany zarządzenia nr 4805/08/V/P z 

22 stycznia 2008 r. 

6646/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6186/08/V/P 

z13 maja 2008 r. 

6647/08/V/P zmiany zarządzenia nr 5643/08/V/P z 

08 kwietnia 2008 r. 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu żaden z Radnych nie złożył 

interpelacji. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN 

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 środa, godz. 14.00 

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 

przed sesją, godz. 16.00 

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 

POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
 

Komisja Budżetowa:   25.06.08.; godz. 11.30  

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:      

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej    

Komisja Kultury:   

Komisja Oświaty:  21.06.08, godz. 14.30  

Komisja Rewizyjna:  25.06.08.; po sesji 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  

25.06.08., godz. 11.00  
Komisja Sportu i Rekreacji:     

Komisja Statutowa:    

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:    

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny   
_____________________________________________ 

 

 


