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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 30 

23 kwietnia 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 22.04.08, godz.15.05. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 13 lutego: 
 
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisja przyjęła 

bez zastrzeżeń. 
Komisja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, na 

wniosek 2 radnych, w celu wniesienia na lutową sesję 
Rady projektu uchwały w sprawie delegowania radnych 

do składu komisji oceniających wnioski składane do 

konkursów dla rad dzielnic organizowanych w celu 

realizacji zadań w następujących obszarach działań: 
dzieci i młodzież, kultura, bezpieczeństwo. Posiedzenie 

prowadził wiceprzewodniczący komisji, r. Bartosz 

Bartoszewicz. 

Członkowie komisji zapoznali się z projektem. 

Postanowiono, że nazwiska radnych zostaną wpisane do 

projektu tuż przed sesją, kiedy kluby delegują do komisji 

swoich przedstawicieli. 

Komisja wnosi projekt uchwały na sesję 27 lutego – 

7/0/0. 

Następne posiedzenie – 21 lutego, godz. 16.15. Temat: 

sprawy bieżące. 

______________________________________________ 

Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 27 lutego: 
 
1. Komisja omówiła tekst autopoprawki do projektu 

uchwały 4.27. Ustalono, iż Komisja zaproponuje 

następujących radnych Miasta Gdyni do składu komisji 

konkursowych: 

- konkurs „Gdynia po godzinach” : 

1. Ireneusz Bekisz 

2. Joanna Chacuk  

3. Marcin Horała 

- konkurs „Kultura w dzielnicy”: 

1. Ireneusz Bekisz 

2. Bartosz Bartoszewicz 

3. Grzegorz Bonk 

- konkurs „Bezpieczna dzielnica” 

1. Mariusz Bzdęga 

2. Paweł Nogalski 

3. Stanisław Borski 

Wynik głosowania 6/0/0. 

2. Ustalono termin kolejnego spotkania komisji– 28 

lutego, godz. 16,15 – posiedzenie wyjazdowe w siedzibie 

Straży Pożarnej na ul. Krzemowej. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 28 lutego: 
 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie KSLiB, 

zgodnie z załączoną listą obecności oraz przedstawiciele 

Komendy Miejskiej PSP w Gdyni  w osobach: 

1. bryg. mgr  inż. Krzysztof Markiewicz - 

komendant miejski PSP w Gdyni 

2. st. kpt. mgr inż. Jacek Niewęgłowski - zastępca 

komendanta miejskiego PSP w Gdyni 

3. st. kpt. mgr inż. Mirosław Mendyka - zastępca 

komendanta miejskiego PSP w Gdyni 

4. st. kpt. mgr Ryszard Miąskowski – dowódca 

jednostki JRG nr 4 ul. Krzemowa 6 

W pierwszej części spotkania przedstawiciele KM 

PSP w Gdyni oprowadzili radnych po jednostce oraz 

części garażowej, pokazując zakupione na użytek KM 

PSP w Gdyni w ramach zeszłorocznego budżetu nowe 

samochody specjalistyczne. 

W dalszej części spotkania komendant Krzysztof 

Markiewicz zaprezentował radnym sprawozdanie z 

realizacji zadań KM PSP w Gdyni za rok 2007. 

Podsumowaniem sprawozdania było sformułowanie 

wniosków dla Komisji Samorządności Lokalnej i 

Bezpieczeństwa do prac nad budżetem w roku 2008. 

Wymieniono następujące potrzeby: 

1. Dalsza kontynuacja akcji „Tlenek węgla – cichy 

zabójca” 

2. Wypracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju 

MCZK w Gdyni w oparciu o nową ustawę o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym i 

powstające przy Pomorskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Gdańsku – Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego. 

3. Wypracowanie i ewentualne wdrożenie Centrum 

Monitoringu Wizyjnego Miasta w oparciu o 

pomieszczenia MCZK w Gdyni  

4. Wsparcie w opracowaniu założeń do modernizacji i 

rozbudowy JRG nr 3 w Gdyni przy ul. Dickmana 14 

A. Obiekt sześćdziesięcioletni, właściwie nie 

nadający się do rozbudowy, brak w nim części 

garażowej. Zastępują ją dwa blaszane garaże, w 

których znajduje się niezbędny sprzęt. Ubrania 

strażaków znajdują się w jednym pomieszczeniu z 

samochodami, co zgodnie z obowiązującymi 

przepisami jest niedopuszczalne. Potrzeba 

modernizacji jednostki jest szczególnie uzasadniona, 

biorąc pod uwagę budowę nowych osiedli 

mieszkaniowych na Oksywiu, a także lotniska 

cywilnego na Babich Dołach. Działka pod 

rozbudowę ma wystarczającą powierzchnię. 
Szacunkowy koszt modernizacji to 4 mln 800 zł (2 
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lata). Połowa byłaby finansowana z budżetu 

miejskiego, druga połowa z budżetu 

wojewódzkiego. Budowa planowana jest na lata 

2010/2011. Zburzenie istniejącej jednostki 

nastąpiłoby dopiero w momencie wybudowania 

nowego obiektu na tyłach istniejącej jednostki, co 

nie paraliżowałoby pracy jednostki na Oksywiu. 

Kolejna część dotyczyła pytania radnych: 

Andrzej Bień zadał pytanie o jednostkę 
ochotniczą straży na Wiczlinie i jej ewentualną 
modernizację. Odpowiedzi udzielił komendant miejski 

Krzysztof Markiewicz, zwracając uwagę na niewielką 
ilość zdarzeń występującą na tym obszarze. Stąd w chwili 

obecnej nie ma potrzeby rozbudowy jednostki. Potrzeba 

taka pojawi się niewątpliwie w momencie rozwoju 

mieszkalnictwa na tym terenie. Jest to perspektywa 2 do 

3 lat. Komendant dodał, iż w planie zagospodarowanie 

przestrzennego tego obszaru jest zarezerwowana funkcja 

pożarnicza. 

Komendant przybliżył członkom KSLiB 

sytuację zbiorników na terenie Polifarbu. Teren jest pod 

stałym nadzorem Straży. Miasto chce odkupić od 

syndyka zawartość zbiorników oraz opłacić jego 

utylizację. Jednak prawa do zbiorników rości sobie 

Lotos. Stąd dopiero w momencie nie wykupienia 

zbiorników przez Lotos, miasto będzie mogło 

zrealizować swoje zamierzenia w stosunku do 

zbiorników. 

Arkadiusz Gurazda zwrócił się z pytaniem o 

możliwość połączenia jednostki straży na Oksywiu z 

mającą powstać jednostką na lotnisku w Babich Dołach. 

Komendant udzielił odpowiedzi, iż nie ma takiej 

możliwości. Lotniskowa Straż Pożarna ma zupełnie inny 

charakter, zupełnie inne parametry, zupełnie inną 
strukturę.  
Radny Arkadiusz Gurazda doprecyzował swoje pytanie, 

czy byłaby możliwość utworzenia jednego, wspólnego 

obiektu, jednak każda z jednostek miałaby inne zadania. 

Komendant Miejski PSP w Gdyni wskazał, iż wiązałoby 

się to ze zmianą miejsca jednostki, co nie jest wskazane 

ze względu na ilość zdarzeń występujący na terenie 

działania JRG nr 3. Lotniskowa Straż Pożarna to straż 
zakładowa, natomiast JRG nr 3 należy do Państwowej 

Straży Pożarnej. W związku z tym pojawiłby się problem 

z rozliczeniami, funkcjonowaniem.  

Komendant miejski PSP w Gdyni przedstawił 

uczestnikom spotkania na wniosek radnego Andrzeja 

Bienia sytuację z obiektami byłej Kolejowej Straży 

Pożarnej. W 2001 roku obiekt byłej Kolejowej Straży 

Pożarnej  wraz z etatami pracowniczymi przekazany 

został PSP. Etaty rozdysponowane zostały pomiędzy 

istniejący jednostki KM PSP w Gdyni. Obiekt 

przekazany nie jest jednak potrzebny ze względu na 

swoje położenie KM PSP w Gdyni. Jego lokalizacja jest 

niekorzystna. Znajduje się pomiędzy budynkami 

kolejowymi. Podjęto więc działania mające na celu 

przekazanie go Miastu. Podjęto działania mające na celu 

geodezyjne wydzielenie działki, konieczność wydzielenia 

drogi, ustanowienia służebności drogi koniecznej. W 

chwili obecnej PKP chciałyby, aby obiekt powrócił do 

nich.   

Na zakończenie Komendant Miejski PSP w 

Gdyni wraz z zastępcami przedstawili plany dotyczące 

obchodów 75 – lecia funkcjonowania KM PSP w Gdyni. 

Planowane jest włączenie się w obchody Parady 

Niepodległości 11 listopada, w konkurs biegów ulicznych 

i inne. Członkowie KSLiB zaproszeni zostali na 

uroczyste obchody 17 listopada 2008 roku, które odbędą 
się w Muzeum Miasta Gdyni. 

Wyznaczono miejsce kolejnego spotkania 

członków KSLiB z przedstawicielami KM PSP w Gdyni 

w JRG nr 3 przy ul. ul. Dickmana 14 A w Gdyni. 

Na tym spotkanie zakończono. 

______________________________________________ 

Komisja Statutowa – 17 marca: 
 
Porządek: 

1. Informacja o pracach podzespołu ds. 

nazewnictwa ulic. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję RM, 

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta za rok 2007. 

Ad. 1 

Przewodniczący komisji przekazał informację o pracach 

zespołu ds. nazewnictwa ulic w Gdyni. Członkowie 

komisji zauważyli, że nazwy ulicom powinny być 
nadawane na etapie rozpoczęcia budowy domów przy 

nowej ulicy, gdy już znane są przebiegi ulic, nie zaś na 

samym końcu procesu inwestycyjnego. 

Ad, 2 

Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawach: 

1. zmian w budżecie miasta na 2008 rok – projekt 

zreferował Skarbnik Miasta. Obecne zmiany są 
z kategorii porządkujących, głównie 

przesunięcia wolnych środków, oraz niewielkie 

zmiany strukturalne. Opinia pozytywna – 4/0/0. 

2. ustalenia wartości punktu… (4.9.) – jest to 

podwyżka najniższego wynagrodzenia z 501 do 

750 zł. Kwota 501 zł obowiązywała od 1999 

roku. Podwyżki planowane są dla wszystkich 

pracowników, w średniej wysokości 400 zł na 

osobę. Opinia pozytywna – 4/0/0. 

Ad. 3 

Członkowie komisji otrzymali sprawozdanie z 

wykonania budżetu za 2007 rok. Skarbnik omówił 

realizację budżetu. Ogólnie wykonanie jest lepsze niż w 

ostatnich 3 latach, realizacja jest dość wysoka, do czego 

przyczyniły się również na bieżąco dokonywane zmiany 

planu budżetowego. Wydatki zrealizowano w 89,6%, 

dochody w 100,4%. Wysoko wykonano dochody z 

podatków, niżej z opłaty skarbowej. Najwyższe 

wykonanie wydatków jest w oświacie. 

Administracja publiczna zrealizowała budżet na dobrym 

poziomie. 

Komisja akceptuje sprawozdanie z wykonania budżetu – 

opinia pozytywna – 4/0/0. 

___________________________ 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 18 marca: 
 
Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji Marcin 

Wołek, witając radnych i gościa pana Walerego 

Tankiewicza, Dyrektora ds. Infrastruktury Portowej, 

Członka Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. 

Przewodniczący przypomniał, że celem spotkania są 
problemy gdyńskiego portu - podsumowanie roku 2007 

oraz plany rozwojowe na rok bieżący. Materiały                  

w powyższej sprawie zostały przekazane radnym pocztą 
elektroniczną. 
Dyrektor W. Tankiewicz udzielał wyjaśnień i informacji 

oraz odpowiadał na pytania radnych. Całym portem 

zarządza Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., 
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gospodarując infrastrukturą i terenami na których 

prowadzona jest działalność przeładunkowo-składowa 

przez podległe w 100%, jak też niezależne spółki 

operacyjne. Na obecnym etapie w wyniku ustawowej 

restrukturyzacji i prywatyzacji sukcesywnie następuje 

sprzedaż udziałów w spółkach portowych na rzecz 

prywatnych właścicieli (brak ofert dot. terminalu 

drobnicowego i masowego). Równocześnie postępuje 

proces inwestowania w strategiczne dziedziny 

działalności portu gdyńskiego. 
Prezentowana kolejno Strategia Rozwoju Portu Gdynia 

do roku 2015 jest obszernym dokumentem, zawierającym 

wizję i misję firmy oraz cele jakie będą realizowane do 

2015 roku, przedstawia również główne inwestycje, jakie 

chce podjąć ZMPG S.A. na terenie portu, uwzględniając 

w nakładach wielkość środków możliwych do uzyskania 

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia 

opiera się na scenariuszu propopytowym 

uwzględniającym funkcjonowanie portu w warunkach 

silnej konkurencji. Zgodnie z wizją rozwoju portu 

zadaniem zarządu jest utrzymywanie stabilnej i mocnej 

pozycji Portu w regionie bałtyckim, jako wiodącego w 

obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie 

zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w 

systemie "ro-ro", w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń 
multimodalnych z zapleczem oraz liczne linie regularne 

żeglugi bliskiego zasięgu, połączenia promowe i żeglugę 
wycieczkową.  
Przewidywane kierunki rozwoju inwestycyjnego 

gdyńskiego portu:  

- w części zachodniej portu – utworzenie centrum 

dystrybucyjno-logistyczne dla obszaru przeładunków 

drobnicy skonteneryzowanej, obok już istniejącego 

Terminalu Kontenerowego i Bazy Promowej; 

- w części wschodniej portu - funkcjonowanie 

istniejących i nowych terminali przeładunkowych do 

obsługi głównie ładunków drobnicowych (ro-ro i 

konwencjonalne), owoce, węgiel i inne ładunki masowe, 

produkty chemiczne. Odrębnym dużym 

przedsięwzięciem będzie docelowa lokalizacja terminalu 

promowego. 

Powyższe kierunki rozwoju przestrzennego będą 
realizowane przez prowadzenie następujących 

strategicznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych i 

inwestycyjnych: 

- uczestniczenie w poprawie dostępu drogowego do 

portu; 

- rewitalizacja układów kolejowych w porcie; 

- docelowa lokalizacja terminalu promowego - dwa 

warianty: Basen VIII lub Basen IV; 

- rozwój Terminalu Ro-Ro - Basen V z otoczeniem; 

- rewitalizacja Basenu IV w kierunku tworzenia terminali 

specjalistycznych - Nabrzeża: Indyjskie, Rotterdamskie, 

Polskie; 

- modernizacja obsługi ładunkowej w Basenie III i 

rewitalizacja jego zaplecza; 

- tereny rozwojowe w otoczeniu terminalu 

kontenerowego (obrót kontenerowy i logistyka ładunków 

wraz z funkcjami przemysłowymi). 

Istotne dla dalszego rozwoju portu gdyńskiego jest 

realizacja inwestycji poprawiających dostęp do portu od 

strony zaplecza. Dostosowując się do realiów rynkowych 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przyjął założenia 

rozwojowe dotyczące zaangażowania się w ważne dla 

Portu inwestycje: budowę Trasy Kwiatkowskiego, 

rozbudowę ul. J. Wiśniewskiego, układ drogowy na osi 

Wendy – Wiśniewskiego, modernizację infrastruktury 

kolejowej na obszarze portu i w rejonie tzw. 

Międzytorza. 

W ramach strategii realizowane są projekty unijne: 

inwestycyjne - Budowa infrastruktury portowej do 

obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i 

kolejowym w Porcie Gdynia, modernizacja Kanału 

Portowego w Porcie Gdynia, budowa Infrastruktury 

Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia, rozbudowa 

infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z 

dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia, 

zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w 

Porcie Gdynia, budowa urządzeń ograniczających emisję 
par benzyn do powietrza atmosferycznego w Porcie 

Gdynia oraz studyjne -  Baltic Cruise Project - 

zwiększenie atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego 

wśród armatorów i turystów, A-B Landbridge - 

usprawnienie połączenia lądowego pomiędzy południową 
częścią Bałtyku i Adriatykiem, Baltic Gateway Plus - 

projekt jest kontynuacją programu Baltic Gateway, 

Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona. 

Dyrektor W. Tankiewicz w kwestii planowanego 

otwarcia lotniska w Gdyni-Kosakowie odesłał radnych do 

artykułu prezesa ZM Port Gdynia Przemysław 

Marchlewicza  „Nieba dla wszystkich starczy” (Dziennik 

Bałtycki), gdzie podane są następujące argumenty: 

„Lotnisko Babie Doły położone jest w odległości 5 km 

od Portu Gdynia i jest z nim doskonale skomunikowane. 

W porcie funkcjonują już dwa terminale kontenerowe. 

Powstanie niedługo nowoczesny Terminal Promowy i 

Centrum Logistyczne. Stwarza to unikatowe możliwości 

dla firm z branży logistycznej umiejscowienia tu swoich 

centrów dystrybucyjnych łączących przewozy morskie i 

lotnicze. To z kolei wygeneruje ruch towarów drogą 
lotniczą. W przekonywaniu do odwiedzania polskich 

portów i przyciąganiu nowych zawinięć statków ogromne 

znaczenie mają touroperatorzy, którzy pozostają w 

stałym kontakcie z armatorami i przygotowują atrakcje 

dla turystów, takie jak zwiedzanie gdańskich zabytków 

czy zamku w Malborku. Jeden statek wycieczkowy 

zabiera średnio 1100 turystów. Największe na świecie 

statki, które również odwiedzają Gdynię - ponad 3000. 

Nietrudno sobie wyobrazić, że z lotniska tylko w tym 

celu skorzystać może rocznie 100 tysięcy pasażerów. 

Jeśli dodamy do tego połączenia tanich linii lotniczych, 

ruch towarowy i wreszcie obsługę rynku lokalnego na 

północ od Sopotu - okaże się, że lotnisko będzie miało 

głęboki sens”. UNIJNE 

W sprawie konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami 

Gdańska i Gdyni pan dyrektor stwierdził, że ustawa 

portowa w kwestii działalności biznesowej wymusza 

konkurencyjność pomiędzy operatorami, która działa na 

korzyść rynku branżowego. Realizowane projekty 

wpisują się w Gdyni we wcześniej przyjętą koncepcję 
portu drobnicowego, w Gdańsku – masowego.  

Przewodniczący podziękował za prezentację i pożegnał 

gościa. 

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowane jest na 25 

marca 2008 r. godz. 16.00. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

Komisja Zdrowia – 19 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Przyjęcie porządku obrad, 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

komisji, 
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4. Omawianie projektów uchwał wnoszonych na 

sesję 26 marca: 4.2., 4.5., 4.11.. 

5. Realizacja programu profilaktycznego – 

„Szczepienia przeciw HPV”. 

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta za 

rok 2007. 

7. Wolne wnioski. 

Ad. 1. 

Posiedzenie rozpoczął powitaniem gości i radnych 

przewodniczący komisji Bogdan Krzyżankowski.  

Ad. 2. 

Porządek obrad przyjęto wprowadzając zmianę 
polegającą na wykreśleniu pkt 6 i odpowiedniej zmianie 

numeracji kolejnych punktów. Głosowanie: 4/0/0. 

Ad. 3. 

Protokół nr 25 z dnia 20 lutego 2008 r. został przyjęty 

bez uwag w głosowaniu: 4/0/0. 

Ad. 4. 

Omawianie projektów uchwał wnoszonych na sesję 26 

marca:  

a) Referował Wiceprezydent Michał Guć 
druk 4.5 – projekt uchwały w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Podjęcie uchwały związane jest ze 

standardowymi procedurami, powodującymi konieczność 
ustalania zadań dwa razy w roku. Opinia pozytywna – 

głosowanie: 5/0/0.  

Radny Rafał Geremek zwrócił uwagę na sprawę 
likwidacji barier architektonicznych. W tej sprawie 

zostanie sformułowany wniosek do Prezydenta Miasta 

Gdyni.   

b) Referował Skarbnik Miasta Gdyni prof. Krzysztof 

Szałucki 

druk 4.2 – projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008. Zmiany 

mają na celu uporządkowanie budżetu (środki pozostałe 

w budżecie 2007 r.- nadwyżka) oraz wynikają z 

rozpoznania potrzeb po realizacji budżetu na rok bieżący. 

Opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0. 

Przewodniczący zwrócił się do Skarbnika Miasta Gdyni z 

prośbą o przedstawienie wysokości wydatków, które 

Miasto ponosi tytułem realizacji prawomocnych 

wyroków sądowych. 

druk 4.9 – projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 

kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla 

pracowników zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych Miasta Gdyni (pracownicy I kategorii 

zaszeregowania). Uchwałą podniesiona zostaje kwota 

najniższego wynagrodzenia (regulacja z 1999 r.) z 501 zł. 

na 750 zł. Miejskie środki budżetowe zostały 

zabezpieczone w różnych pozycjach, pozwalając 

wdrożenie nowego systemu płac bez oczekiwań 
kompensat ze Skarbu Państwa. Regulacja płac jest 

dobrowolna i wynika z potrzeby uregulowania sposobu 

podnoszenia wartości punktu, trudności w pozyskiwaniu 

pracowników samorządowych na stanowiska 

specjalistyczne oraz dorównywania do poziomu 

rynkowych wynagrodzeń.  
Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0  

c) Referowała Wiceprezydent Ewa Łowkiel 

druk 4.10 – projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 

kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktu dla 

pracowników zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych Miasta Gdyni (pracownicy niebędący 

nauczycielami). Regulacja techniczna, związana z 

podniesieniem kwoty najniższego wynagrodzenia, której 

konsekwencją jest konieczność skorygowania wartości 

punktu, aby móc w efekcie zwiększyć płace 

pracownikom niepedagogicznym i zamknąć system.  

Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0.   

druk 4.11, – projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu 

przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

w 2007 roku. Oba programy dotyczą problemów 

związanych z uzależnieniami, ale wymogi 

opracowywania programów i raportowanie ich realizacji 

jest różnie uregulowana w przepisach. Podczas 

omawiania raportu ponownie została poruszona sprawa 

powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Przewodniczący B. 

Krzyżankowski podkreślił, że brakuje profesjonalnego 

koordynatora działań wynikających z programów, który 

mógłby je współtworzyć, opracowywać strategię 
rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzić 
badania zjawisk, czuwać nad wdrażaniem profilaktyki i 

raportować wykonanie przyjętych programów. Pani 

Wiceprezydent uważa, że profesjonaliści z tej dziedziny 

są zatrudniani w MOPS oraz OPiTU. Problemy 

dotyczące uzależnień są złożone i nie ma osoby, która 

mogłaby ogarnąć tak trudną materię w pełni 

profesjonalnie. Do wdrażania i monitorowania przyjętych 

programów powołane są specjalistyczne instytucje. 

Badanie zjawisk i problemów również jest zlecane 

wyspecjalizowanym ośrodkom. Oba omawiane programy 

wejdą w zakres Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. Przewodniczący stwierdził, że dwa z pięciu 

celów zapisanych w Gminnym Programie 

Rozwiązywania Problemów alkoholowych nie zostały 

osiągnięte ( nie wzrosła liczba osób podejmujących 

leczenie , nie zwiększył krąg środowisk współpracuj w 

realizacji programu), a strategia zawodzi na etapie 

profilaktyki. Również podporządkowanie MOPS 

ośrodków i instytucji realizujących programy jest nie 

zawsze trafione (np. diagnoza i terapia psychologiczna). 

W wyniku dyskusji nie udało się stronom uzgodnić 
jednolitego stanowiska w sprawie powołania 

pełnomocnika oraz podporządkowania Placówki 

Specjalistycznej im. K. Lisieckiego Wydziałowi Zdrowia. 

Do tematu Komisja powróci w najbliższym czasie.  

Uchwały 4.11  została zaopiniowana 

pozytywnie – głosowanie: 4/0/1.   

Ad. 5. Realizacja programu profilaktycznego 

„Szczepienia przeciw HPV” przebiega według przyjętego 

harmonogramu. Do przychodni lekarskich, które mają 
wśród swoich pacjentek dziewczynki urodzone w 1994 r., 

została skierowana prośba o ustalenie populacji i dalsze 

negocjacje w sprawie zakupu wybranego typu 

szczepionki.  

 Ad. 6. – skreślony. 

Ad. 7. Wolne wnioski. Przewodniczący zapytał panią 
Wiceprezydent E. Łowkiel o opinię w sprawie inicjatywy 

zorganizowania konferencji poświęconej problematyce 

uzależnień alkoholowych. Pani Wiceprezydent poprosiła 

o skonkretyzowanie propozycji: wskazanie organizatora 

(np. „tematyczna” organizacja pozarządowa), ustalenie 

programu konferencji, cel, adresaci, prelegentów, itp.  

Ad. 8. Kolejne posiedzenie, które będzie poświęcone 

omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu 2007, 

odbędzie się 26 marca po sesji. 
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Na tym posiedzenie zakończono. 

___________________________ 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 
19 marca: 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję RM w sprawach: 

a. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Gdyni na rok 2008; 

b. zmiany uchwały nr XXXIII/828/05 Rady Miasta 

Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie gromadzenia 

dochodów na rachunku dochodów własnych przez 

jednostki budżetowe Gminy Gdynia; 

c. uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru 

Plymouth 

d. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 

3.200.000 zł na pokrycie wydatków 

niekwalifikowanych zadania pn: 

„Termomodernizacja budynków placówek 

oświatowych na terenie Gdyni dofinansowywanego 

ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego”; 

e. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących 

własności gminy Miasta Gdyni; 

f. nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na 

rzecz Gdyni – Miasta na prawach powiatu 

nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi 

Gdyńskiej; 

g. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod 

budowę drogi publicznej – ul. Kwadratowa; 

h. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. 

Tetmajera; 

i. wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego, niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni ul. Wiejska 23; 

j. wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Tezeusza – 

Mitry; 

k. przejęcia na własność Gminy pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie Gdyni; 

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 – projekt zreferował Skarbnik Miasta. Jest to 

pierwsza w tym roku zmiana w budżecie, o 

charakterze głównie porządkującym. Opinia 

pozytywna – 6/0/0 

2. zmiany uchwały nr XXXIII/828/05 Rady Miasta 

Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie gromadzenia 

dochodów na rachunku dochodów własnych przez 

jednostki budżetowe Gminy Gdynia; - projekt 

zreferował Skarbnik Miasta. Opinia pozytywna – 

7/0/0. 

3. zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 

dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości 

punktów dla pracowników zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni 

(pracownicy I kategorii zaszeregowania); projekt 

zreferował Skarbnik Miasta. Opinia pozytywna – 

7/0/0 

4. zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 

dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości 

punktu dla pracowników zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni 

(pracownicy niebędący nauczycielami);  projekt 

zreferował Skarbnik Miasta. Opinia pozytywna – 

7/0/0 

5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. 

Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth – 

projekt referowali wiceprez. M.Stępa i dyrektor 

M.Karzyński. Założenia planu zostały już komisji 

zaprezentowane na jednym z poprzednich 

posiedzeń, dzisiaj prezentowany projekt zawiera 

zmiany polegające głównie na uwzględnieniu 

złożonych uwag. Uwag było 123, wiele się 
powtarzało. Opinia pozytywna – 7/0/1. 

6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 

3.200.000 zł na pokrycie wydatków 

niekwalifikowanych zadania pn: 

„Termomodernizacja budynków placówek 

oświatowych na terenie Gdyni dofinansowywanego 

ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego”; projekt zreferował Skarbnik Miasta. 

Opinia pozytywna – 7/0/0. 

7. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących 

własności gminy Miasta Gdyni; projekt zreferował 

Miejski Konserwator Zabytków, dr R.Hirsch. Opinia 

pozytywna – 7/0/0. 

8. nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na rzecz 

Gdyni – Miasta na prawach powiatu nieruchomości 

położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej; projekt 

zreferował wiceprez. B.Stasiak. Opinia pozytywna – 

7/0/0. 

9. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 

Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę 
drogi publicznej – ul. Kwadratowa; projekt 

zreferował wiceprez. B.Stasiak. Opinia pozytywna – 

7/0/0. 

10. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta 

Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Tetmajera; 

projekt zreferował wiceprez. B.Stasiak. Opinia 

pozytywna – 7/0/0. 

11. wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego, niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni ul. Wiejska 23; projekt 

zreferował wiceprez. B.Stasiak. Opinia pozytywna – 

7/0/0. 

12. wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Tezeusza – 

Mitry; projekt zreferował wiceprez. B.Stasiak. 

Opinia pozytywna – 7/0/0. 
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13. aneks poz. 2 – w sprawie zamiany nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, 

będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, na prawo użytkowania 

wieczystego poprzez jego ustanowienie na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy 

Miasta Gdyni; projekt zreferował wiceprez. 

B.Stasiak. Opinia pozytywna – 7/0/0. 

14. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z 

dróg na terenie Gdyni; opinia pozytywna – 8/0/0 

Ad. 2 

Następne posiedzenie – 31 marca, godz. 15.30, 

poświęcone będzie zaopiniowaniu sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2007 rok. Na tym posiedzeniu 

odbędzie się również prezentacja elektronicznej mapy 

hałasu. 

W tygodniu pomiędzy 31.03 a 04.04. chętni członkowie 

komisji wezmą udział w wyjeździe studyjnym na lotnisko 

w Kosakowie. 

Komisja otrzymała informację na temat potrzeb w 

zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Gdyni. Terminy 

wizji lokalnych zostaną ustalone na posiedzeniu 31 

marca. 

______________________________________________ 

 

Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 20 marca: 
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  

Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i 

zaproszonych gości oraz stwierdził kworum. 

Następnie Przewodniczący  przedstawił  porządek 

posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady 

Miasta : 

4.2 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Gdyni na rok 2008; 

4.3 zmiany uchwały nr XXXIII/828/05 Rady Miasta 

Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie gromadzenia 

dochodów na rachunku dochodów własnych przez 

jednostki budżetowe Gminy Gdynia; 

4.4 uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru 

Plymouth 

4.5 określenia zadań, na które przeznacza środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; 

4.9 zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie 

ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji 

wartości punktów dla pracowników zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni 

(pracownicy I kategorii zaszeregowania); 

4.10 zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie 

ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji 

wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni 

(pracownicy niebędący nauczycielami);  

4.11 przyjęcia raportu z realizacji Gminnego 

Programu przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych w 2007 roku; 

4.17 przejęcia na własność Gminy pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie Gdyni. 

2. Opinia o wykonaniu budżetu za rok 2007. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 

21 lutego br., 27-go  i  28 lutego br. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji. 

Ad. 1 

Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję RMG: 

� Prezydent M.Guć przedstawił projekt uchwały 

4.5 w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki PFRON. Zadania te 

dotyczą rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Projekt 4.5 uzyskał opinię pozytywną – wynik 

głosowania 6/0/0. 

� Prezydent M.Stępa i Dyrektor Biura 

Planowania Przestrzennego – p.M.Karzyński 

przedstawili projekt uchwały 4.4 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Wzgórze Św.Maksymiliana , rejon 

Skweru  Plymouth. Mieszkańcy zgłosili sporo 

uwag do planu. Większość z nich została 

uwzględniona w części, szczególnie te, które 

dotyczą zachowania zieleni i jej ochrony. 

Członkowie Komisji wyrazili zainteresowanie 

zabezpieczeniem miejsc parkingowych w 

planowanym obiekcie. Parkingi miałyby za 

zadanie obsłużyć klientów i mieszkańców 

obiektu oraz osoby załatwiające sprawy w 

Urzędzie Miasta. Dopuszcza się budowę 
większej ilości miejsc niż inwestor uważa za 

wystarczające, z myślą o zabezpieczeniu miejsc 

również dla pozostałych  kierowców 

przyjeżdżających do Gdyni. Pod całym 

obiektem mogą powstać parkingi, a na nich 

zieleń. 
Projekt 4.4 uzyskał opinię pozytywną – wynik 

głosowania 6/0/1. 

� Skarbnik Miasta – p.Krzysztof Szałucki 

przedstawił następujące projekty : 

- druk 4.2 – w sprawie zmian w budżecie 

Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 

6/0/0. 

- druk 4.3 –  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych   

przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia - dopisano 

Dom Dziecka 

Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 

6/0/0. 

- druk 4.9 –  w sprawie zmiany uchwały  w sprawie 

ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji 

wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni (pracownicy I 

kategorii zaszeregowania)  

Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 

6/0/0. 

- druk 4.10 –  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji 

wartości punktu dla pracowników zatrudnionych 

jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni (pracownicy 

niebędący nauczycielami) 

Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 

6/0/0. 

- druk 4.17 – w sprawie przejęcia na własność Gminy 

pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni 

Projekt uzyskał opinię pozytywną – wynik głosowania 

6/0/0. 

� Pani Prezydent E.Łowkiel przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia raportu z 
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realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2007 roku. 

Radny M.Bzdęga zauważył, iż w raporcie brakuje 

sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej - bardzo ważnego i finansowanego w 

znacznej mierze z budżetu Miasta. Prezydent E.Łowkiel 

przyjęła uwagę i stwierdziła, że postara się przygotować 
sprawozdanie z działalności OIK na najbliższą sesję 
RMG w dniu 26 marca br. 

Przyjęto propozycję radnego B.Bartoszewicza, aby na 

posiedzenie Komisji zaprosić dyrektora OIK w celu 

zapoznania się z działalnością Ośrodka. 

Radny M.Bzdęga spytał p. Prezydent , czy 

przeprowadzane były badania na populacji mieszkańców 

Gdyni dotyczące alkoholizmu. P.Łowkiel odpowiedziała, 

że dysponuje badaniami dotyczącym województwa 

pomorskiego. Były przeprowadzane badania wśród 

młodzieży szkolnej, ale ich wartość byłą wątpliwa. Jest 

sprawą ogólnie wiadomą, że problem alkoholizmu w 

Gdyni istnieje, i p.Łowkiel ma wątpliwości, czy  

kosztowne badania zmienią naszą wiedzę na ten temat. 

Projekt 4.11 uzyskał opinię pozytywną – wynik 

głosowania 4/0/1. 

Ad.2 

Skarbnik Miasta przedstawił sprawozdanie z wykonania 

budżetu za rok 2007 w zakresie Bezpieczeństwa i 

Ochrony Przeciwpożarowej oraz w zakresie działalności 

rad dzielnic. 

Wykonanie budżetu za  rok 2007  zostało zaopiniowane 

pozytywnie – wynik głosowania 5/0/0. 

Ad.3 

Przyjęto bez poprawek protokoły z posiedzeń komisji w 

dniach: 

-  21 lutego br.: wynik głosowania 5/0/0, 

-  27 lutego br.: wynik głosowania 5/0/0, 

-  28 lutego br.: wynik głosowania 5/0/0. 

Ad. 5 

Ustalono termin kolejnych spotkań komisji : 

– 9 kwietnia, środa, godz. 17.00 – spotkanie z 

komendantem Policji i z komendantem Straży Miejskiej, 

-  17 kwietnia, czwartek,  godz. 16,15 (stały termin). 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 25 marca: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie projektów uchwał w sprawie:  

• Druk 4.4 uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w 

Gdyni, rejon Skweru Plymouth; 

• Druk 4.8 przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, niestanowiących 

własności gminy Miasta Gdyni; 

• Druk 4.12 nieodpłatnego nabycia od 

Skarbu Państwa na rzecz Gdyni – Miasta 

na prawach powiatu nieruchomości 

położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej; 

• Druk 4.13 wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

przeznaczonej pod budowę drogi 

publicznej – ul. Kwadratowa; 

• Druk 4.14 wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

położonej przy ul. Tetmajera; 

• Druk 4.15 wyrażenia zgody na zbycie w 

trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego, niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni 

ul. Wiejska 23; 

• Druk 4.16 wyrażenia zgody na zbycie w 

trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. 

Tezeusza – Mitry; 

• Zmiany nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miasta Gdyni, będących    

w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, na prawo 

użytkowania wieczystego poprzez jego 

ustanowienie na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Miasta 

Gdyni. – aneks do porządku obrad. 

• Druk 4.7 zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w kwocie 3.200.000 zł 

na pokrycie wydatków 

niekwalifikowanych zadania pn: 

„Termomodernizacja budynków placówek 

oświatowych na terenie Gdyni 

dofinansowywanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego”; 

• Druk 4.9 zmiany uchwały nr VII/295/99 

Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 

1999 r. w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia oraz akceptacji wartości 

punktów dla pracowników zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych Miasta 

Gdyni (pracownicy I kategorii 

zaszeregowania); 

• Druk 4.10 zmiany uchwały nr VII/295/99 

Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 

1999 r. w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia oraz akceptacji wartości 

punktu dla pracowników zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Miasta 

Gdyni (pracownicy niebędący 

nauczycielami);  

• Druk 4.16 zmiany uchwały nr IV/84/07 

Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 

2007 r. w sprawie desygnowania 

przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do 

prac         w Związku Miast Bałtyckich 

• Wystąpienia Gdyńskiego Centrum 

Innowacji – jednostki budżetowej z 

wnioskiem o dofinansowanie projektu 

„Klastropolis – ważny element rozwoju 
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regionalnego     i transgranicznego” w 

ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego                  i Mechanizmu 

Finansowego i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) - Aneks do 

porządku obrad  
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdyni 

za rok 2007 

Ad. 1.  

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Marcin Wołek 

powitaniem gości i radnych. 

Ad. 2.  

a) druk 4.4 - referował Wiceprezydent Marek Stępa: 

Uchwała stanowi zakończenie procedury sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 

ustawowym terminie wpłynęły 123 uwagi do wyłożonego 

do publicznego wglądu projektu planu, jedna została 

uwzględniona w całości, 114 w części, 8 nie zostało 

uwzględnionych. Zastrzeżenia do zmniejszenia 

powierzchni terenów zielonych spowodowały 

uzupełnienie ustaleń planu o nakaz uzupełnień 
brakujących drzew w alei bukowej, określenie dla części 

planu (teren 01 ZP/U) minimalnej powierzchni 

zajmowanej przez zieleń, także zieleń urządzoną na 

tarasach lub podziemnych częściach budynków, na 

poziomie min. 50%, wprowadzenie zapisów zalecających 

(bez mocy prawnie wiążącej) urządzenie zieleni na 

dachach i tarasach centrum usługowego. Drzewa wzdłuż 
al. Marsz. Piłsudskiego zostały objęte ochroną 
zachowawczą, zostanie utrzymana powierzchnia 

biologicznie czynna w ich otoczeniu. Ustalenia projektu 

planu zapewnią realizacje nowego gmachu UMG, co 

pozwoli na skoncentrowanie rozproszonych jednostek 

urzędu w bliskim sąsiedztwie. Ustalenie miejsca na 

usługi sportu i rekreacji ( w tym kryte lodowisko 

sztuczne) dotyczy min. 65% powierzchni użytkowej 

obiektu we wschodnim rejonie planowanego centrum. 

Realizacja parkingu podziemnego (min. 700 – 800 

miejsc) radykalnie ograniczy ewentualne uciążliwości 

parkingu dla otoczenia. Wjazd na parking zaplanowany 

został od strony ul. Świętojańskiej (pochylnia) i Bema. 

Uchwalenie planu zagospodarowania pozwoli na 

zorganizowanie konkursu na wybór formy 

architektonicznej. Preferowane będą prace zawierające 

elementy obowiązkowe oraz zalecenia.  

Opinia pozytywna – głosowanie: 4/0/3. 

b) druk 4.8 – referował Miejski Konserwator Zabytków 

Robert Hirsch: W ustalonym terminie, wynikającym z 

przyjętych uchwałą zasad i trybie udzielania i rozliczania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach, wpłynęło 6 wniosków, z 

czego 5 uwzględniono, 1 pochodzi z przeniesienia z roku 

2007. Na zakwalifikowany zakres niezbędnych prac 

związanych z utrzymaniem substancji zabytkowej, 

proponuje się udzielić dotacji w równej wysokości do 

75% przewidywanego kosztu prac. 

Opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 

c) druk 4.12 – 4.16 oraz uchwała z aneksu – referował 

Wiceprezydent Bogusław Stasiak:  

po przyjęciu krótkich wyjaśnień komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał: 

4. Druk 4.12 nieodpłatnego nabycia (…) 

nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi 

Gdyńskiej – głosowanie:7/0/0; 

5. Druk 4.13 wyrażenia zgody na nabycie (…) 

nieruchomości przeznaczonej pod budowę 

drogi publicznej – ul. Kwadratowa – 

głosowanie:7/0/0;; 

6. Druk 4.14 wyrażenia zgody na nabycie (…) 

nieruchomości położonej przy ul. Tetmajera – 

głosowanie:7/0/0; 

7. Druk 4.15 wyrażenia zgody na zbycie (...) 

niezabudowanej nieruchomości (…) położonej 

w Gdyni ul. Wiejska 23 – głosowanie:7/0/0; 

8. Druk 4.16 wyrażenia zgody na zbycie (…) 

niezabudowanej nieruchomości (…) położonej 

w Gdyni przy ul. Tezeusza – Mitry – 

głosowanie:7/0/0; 

9. Zmiany nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni, będących    w 

użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej (…) – aneks do 

porządku obrad – głosowanie: 5/0/2; 

d) druk 4.2, 4.3 i 4.7 – referował Skarbnik Miasta Gdyni 

Krzysztof Szałucki: 

- druk 4.2 - zmiany uchwały nr XXXIII/828/05 Rady 

Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie 

gromadzenia dochodów na rachunku dochodów 

własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia 

– opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0; 

- druk 4.7 - zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

w kwocie 3.200.000 zł na pokrycie wydatków 

niekwalifikowanych zadania pn: 

„Termomodernizacja budynków placówek 

oświatowych na terenie Gdyni dofinansowywanego 

ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego” – opinia pozytywna – głosowanie: 

5/0/0; 

- druk 4.3 - zmiany uchwały nr XXXIII/828/05 Rady 

Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie 

gromadzenia dochodów na rachunku dochodów 

własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia 

– opinia pozytywna – głosowanie: 5/0/0; 

- druk 4.9 - zmiany uchwały (…) w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia (…) -  Projekt uchwały 

poprzedziły długotrwałe procedury mające na celu 

podniesienie płac pracownikom we wszystkich 

sektorach działalności Miasta. Opinia pozytywna - 

głosowanie: 5/0/0; 

- druk 4.10 - zmiany uchwały (…) w sprawie 

ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz 

akceptacji wartości punktu dla pracowników 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

Miasta Gdyni (pracownicy niepedagogiczni). 

Wynika z uchwały 4.9 – opinia pozytywna - 

głosowanie: 5/0/0;  

e) druk 4.16 - zmiany uchwały (…) w sprawie 

desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do 

prac w Związku Miast Bałtyckich – opinia pozytywna – 

pozytywna: 5/0/0. 

f)  Aneks do porządku obrad w sprawie projektu 

„Klastropolis – ważny element rozwoju regionalnego i 

transgranicznego” omówił przewodniczący Marcin 

Wołek. Argumentem dla rozwoju klastrów w regionie 

jest nasilająca się globalizacja przy dużym znaczeniu 

regionalnego usytuowania. Światowe badania pokazują, 
iż współpraca w ramach klastrów stymuluje wyższą 
produktywność i innowacyjność podmiotów. Współpraca 

ta powinna obejmować wszystkie sektory ważne dla 

rozwoju przedsiębiorczości – biznesu, nauki i 

administracji (koncepcja potrójnej helisy). Rozwijanie 

klastrów oprócz wsparcia biznesu przynosi też wiele 

korzyści zewnętrznych, które pozytywnie wpływają na 
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gospodarkę regionu. Opinia pozytywna – głosowanie: 

4/0/0. 

Ad. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 - 

referował Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki: W 

roku 2007 Miasto Gdynia zrealizowało dochody ogółem 

na bardzo dobrym poziomie, osiągając 

100,4%skuteczność wykonania przyjętych założeń, 
realizacja wydatków – 89,6% (z czego 67,7% to wydatki 

bieżące, a 32,3 – wydatki majątkowe). W ubiegłym roku 

utrzymała się niezwykle pozytywna tendencja w 

korzystaniu ze środków finansowych UE. Opinia 

pozytywna – głosowanie: 4/0/1. 

Termin kolejnego posiedzenia: 15.04.2008 r. godz. 16.00. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia – 26 marca: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 

za rok 2007 w dziale ochrona zdrowia. 

3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad. 1. 

Posiedzenie rozpoczął powitaniem gościa prof. 

Krzysztofa Szałuckiego - Skarbnika Miasta Gdyni i 

radnych przewodniczący komisji Bogdan 

Krzyżankowski.  

Ad. 2. Referował prof. Krzysztof Szałucki. 

Z zadowoleniem zostało odnotowane wysokie wykonanie 

budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia. 

Niewykorzystane środki na wydatki inwestycyjne w 

szpitalach zostaną przeniesione na rok bieżący. Środki 

przeznaczone na zakup karetki pogotowia dla Miejskiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego zostały spożytkowane w 

100%. Wydatki zaplanowane na realizację zadań 
dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania 

alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokim stopniu 

(od 96,1% do 100%).  Stosunkowo niskie wykonanie 

budżetu w rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień, wynika z 

ograniczonych możliwości ściągnięcia należności 

zlikwidowanej jednostki. Z wynikiem prawie 100% 

wykonania w sprawozdaniu opisano realizację zadań 
przez jednostki: OPiTU, ZPS, DPS. Przewodniczący 

Bogdan Krzyżankowski zauważył, że w obszarze 

inwestycyjnym wykonanie jest niezadowalające i po raz 

kolejny nie zrealizowano budowy nowego DPS. Po 

krótkiej dyskusji postanowiono przyjąć sprawozdanie z 

wykonania budżetu w dziale Ochrony Zdrowia w 

głosowaniu: 4/0/1.  

Ad. 3. Kolejne posiedzenie, które odbędzie się w Zespole 

Placówek Specjalistycznych, odbędzie się 2 kwietnia o 

godz. 16.00.. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia – 2 kwietnia: 
 
Porządek obrad: 

4. Otwarcie obrad, 

5. Przyjęcie porządku obrad, 

6. Zapoznanie się ze specyfiką i zakresem 

działalności Zespołu – Placówki 

Specjalistycznej im. K.Lisieckiego, 

7. Zwiedzanie placówki, 

8. Zapoznanie się z efektami kontroli 

przeprowadzonej w ostatnim czasie, 

9. Ocena funkcjonowania zespołu różnorodnych 

placówek zlokalizowanych w jednym miejscu, 

10. Wolne wnioski. 

11. Korespondencja. 

12. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji 

Ad. 1. Obrady rozpoczął przewodniczący Bogdan 

Krzyżankowski stwierdzając kworum. Powitał radnych, 

gospodarzy goszczącej komisję placówki -  pracowników 

Zespołu Placówek Specjalistycznych, z dyr. Joanną Filą – 

oraz gości: grono dyrektorskie MOPS, Wiceprezydenta 

Michała Gucia oraz p. Irenę Mosakowską.  
Ad. 2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 

7/0/0. 

Ad. 3. Dyrektor Joanna Fila wprowadziła zebranych w 

temat specyfiki i zakresu działalności ZPS. W skał 

zespołu wchodzą:  
• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, oferujący 

pomoc dzieciom i młodzieży do 16 r. ż., 
rodzicom i rodzinom, nauczycielom, 

wychowawcom, pedagogom i psychologom 

szkolnym oraz pomocy w zakresie porad 

prawnych po konsultacjach ze specjalistami, 

działalność grup terapeutycznych dla 

młodzieży, gimnazjalistów oraz organizację 
warsztatów „szkoły dla rodziców”; 

• Ognisko Wychowawcze przeznaczone dla 

dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z rodzin 

objętych opieką instytucji pomocy społecznej, 

proponuje zajęcia o charakterze 

wychowawczym, edukacyjnym, zajęcia 

warsztatowe, sportowe, pracownię 
informatyczną, zajęcia w czasie ferii i wakacji; 

• Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego 

dla młodzieży objętej opieką Sądu Rodzinnego 

lub Kuratorów Sądowych proponująca zajęcia 

o charakterze socjoterapeutycznym i 

korekcyjnym, zajęcia w świetlicy edukacyjnej, 

zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne, 

pracownię informatyczną i warsztaty 

multimedialne, organizacje zajęć w czasie ferii 

zimowych i wakacji; 

• Placówka Interwencyjna (dwa punkty) 

zapewnia opiekę całodobowo i całorocznie dla 

dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat, które 

znalazły się w sytuacji kryzysowej 

(bezpośrednie zagrożenie życia, postanowienie 

Sądu Rodzinnego, a także na wniosek rodzica, 

opiekuna lub samego dziecka); 

Ponadto specjaliści z ZSP uczestniczą w realizacji 

Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla 

Sprawców Przemocy, którzy zgłaszają się 
dobrowolnie lub kierowani są nakazem sądowym.  

Od marca 2007 roku placówka podlega MOPS. W marcu 

z oferty SOW skorzystały 132 osoby, porad udzielono 

183, konsultacji rodzinnych, systemowych – 8, Ognisko 

Wychowawcze miało pod opieką 31 osób, 

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – 19 osób. 

Placówka Interwencyjna – punkt na ul. Demptowskiej 

zapewniła opiekę 9. dzieci (8+1), w placówce przy ul. 

Wejherowskiej było 13 dzieci (12+1).  W chwili obecnej 

oba punkty mają 100% obłożenie, istnieje więc obawa 

przepełnienia placówki, która niedawno została 

rozbudowana o nowe miejsca. Dzieci powinny 

przebywać w ośrodku od 3 do 6 miesięcy, niestety z 
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powodu braku miejsc w placówkach docelowych, ich 

pobyt wydłuża się często do ponad rocznego okresu. 

Osoby trafiające do systemu objęte są monitoringiem 

nawet po usamodzielnieniu się. MOPS zapewnia środki 

na usamodzielnienie się lub dalszą naukę wychowanków 

po ukończeniu 18 r. ż. (mieszkania chronione, kwoty 

pieniężne, internaty). Obecnie w programach 

usamodzielnienia się znajduje się ok. 100 osób.  

Ad. 4. Pani Dyrektor zaproponowała dalszą prezentację 
w trakcie zwiedzania placówki.  Radni zapoznali się z 

organizacją placówki przy ul. Wejherowskiej 65, 

wysłuchując informacji od prowadzących zajęcia 

terapeutów i opiekunów – wychowawców w 

poszczególnych gabinetach i salach. ZPS zatrudnia 49 

osób na stałe (w różnym wymiarze czasowym), a także 

korzysta z usług specjalistów zatrudnianych na zlecenie 

(prawnicy, psychiatrzy, lekarze, itp.). Stwierdzono 

potrzebę dążenia do tworzenia osobnych, pojedynczych 

(lub kilkuosobowych - dla rodzeństwa) miejsc 

całodobowych w placówce interwencyjnej oraz do 

rozdziału skumulowanych w jednym budynku jednostek. 

Zauważono również brak oświetlenia boiska na terenie 

ośrodka.  

Ad. 5. W dniach od 27.11.2007 do 04.12.2007 na 

podstawie upoważnienia mgr Mirosławy Jezior – 

Dyrektora MOPS w Gdyni została przeprowadzona 

kontrola w ZPS w zakresie organizacji pracy w SOW, 

współpracy z placówkami i instytucjami zajmującymi się 
dzieckiem i rodziną oraz dokumentacji podejmowanych 

działań. Kontrola merytoryczna niezależnego zespołu 

ekspertów z Poznania, prowadzona pod kierownictwem 

prof. dr hab. Marie Beisert wykazała wysoki poziom 

kwalifikacji zawodowych terapeutów, uporządkowaną 
pracę z klientami, wnikliwie prowadzone diagnozy przy 

zastosowaniu szerokiego wachlarza technik 

diagnostycznych, poddawanie wyników trafnej analizie, 

prowadzenie wielu form terapii. W opinii podkreślono, że 

SOW jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce 

podejmuje pionierską pracę z najbardziej złożonymi 

przypadkami zaburzeń u dzieci oraz rzadkie i bardzo 

cenne próby pomocy najtrudniejszym klientom. 

Przyczynami trudności w pracy z dziećmi z zaburzeniami 

przywiązania oraz konsekwencjami doświadczeń 
traumatycznych są: brak dostatecznego przygotowania 

rodzin zastępczych oraz brak przepływu informacji w 

systemie pomocy społecznej. Współpraca z rodziną 
(opiekunami) dzieci przebiega w sposób zadawalający. 

Wyjątkiem jest współpraca z MOPS, który zgłasza 

formalne zastrzeżenia do pracy SOW, co wynika z 

rozbieżności w sposobie rozumienia pracy z dziećmi 

krzywdzonymi i ich rodzinami oraz efektywności tej 

pracy, a także braku uwspólnienia oczekiwań ze strony 

MOPS i możliwości ze strony SOW (w tym również w 

zakresie dokumentowania pracy i sprawozdawczości). 

Zespół kontrolujący sformułował zalecenia i wnioski, 

mające na celu podniesienie standardów świadczonych 

usług oraz zapewnienie lepszej współpracy i komunikacji 

z MOPS. Kontrola formalna z MOPS stwierdziła 

nieprawidłowości zalecając ich usunięcie. W odpowiedzi 

na wnioski i zalecenia z kontroli pismem z dnia 14 marca 

2008 r. Dyrektor ZPS Joanna Fila poinformowała o 

podjętych działaniach usuwających błędy formalne. Pani 

Dyrektor MOPS Mirosława Jezior stwierdziła, że 

wyjaśnienia są wystarczające. Problemem pozostają 
zalecenia MOPSu, które zdaniem pracowników SOW 

pozostają w sprzeczności z zawodem psychoterapeuty. 

Zespół prof. Beisert proponuje, aby rozmowy 

prowadzone przez MOPS i zespół terapeutyczny SOW 

dotyczyły także ustalenia rodzaju dokumentacji, jaki 

wymaga MOPS do celów kontrolnych, a jaką mogą 
prowadzić psychoterapeuci, aby nie zostały naruszone 

zasady etyczne ich pracy. Negocjacje w tej sprawie będą 
prowadzone, a Komisja Zdrowia RM wyraziła życzenie, 

aby otrzymywać informacje o ich efektach. Obecni na 

spotkaniu terapeuci SOW zwrócili uwagę na leczniczy 

charakter pracy w placówce, co nie mieści się w zakresie 

działalności MOPS, stąd rozbieżności i nieporozumienia. 

Pani Dyrektor ZPS przedstawiła argumenty, które 

przemawiają za odłączeniem SOW ze struktur MOPS w 

Gdyni:  

• fakt prowadzenia podobnych placówek w woj. 

Pomorskim w strukturach NFZ, Wydz. 

Zdrowia, fundacji i stowarzyszeń, komitetów, 

które dotowane są przez UM – Wydz. Zdrowia 

oraz NFZ;  

• planowana zmiana ustawy o niektórych 

zawodach medycznych, w której zawód 

psychoterapeuty jest na liście zawodów 

medycznych;  

• warunki lokalowe – zbyt mała przestrzeń na 

prowadzenie i rozwój działalności 

terapeutycznej, zalecenie zatrudnienia 

psychologów behawioralno – poznawczych 

przy braku pomieszczeń na wykonanie zaleceń, 
skumulowanie ośrodków w ZSP 

uniemożliwiających zachowanie neutralności, 

niezależności, ciszy i spokoju (dzieci – pacjenci 

są narażone na różne nieprzewidziane 

interakcje ze swoimi terapeutami, które w 

oczywisty sposób zakłócają proces 

terapeutyczny).  

Pani mgr Grażyna Lewko, terapeutka SOW, przy pełnym 

poparciu zespołu terapeutów zwróciła uwagę na 

konieczność wypracowania takich form współpracy z 

MOPS, które spełniając wymogi i dopracowywane 

standardy chroniłyby pacjentów. Wystąpiła do grona 

dyrektorów MOPS i Wiceprezydenta Michała Gucia z 

prośbą o przyjęcie wniosków i refleksji specjalistów 

zatrudnionych w SOW i wykorzystaniu ich w 

podejmowaniu ewentualnych decyzji o zmianie w 

strukturze podporządkowania i w dalszym procesie 

budowania wzajemnych relacji. Wicedyrektor MOPS 

Jarosław Józefczyk wyjaśnił, że problem pozyskiwania 

informacji ze sfer chronionych tajemnicą, będzie 

towarzyszył w każdej sferze podległości przy 

kontrolowaniu placówki. Pani Dyrektor Joanna Fila 

zobowiązała się do przygotowania analizy SWOT 

wskazującej argumenty związane z optymalnym 

umiejscowieniem SOW w systemie.  

Ad. 7. Członkowie komisji przyjęli konieczność dalszego 

monitorowania sytuacji, dążenia do rozdzielenia 

jednostek w celu zapewnienia lepszej opieki i pomocy 

klientom oraz pacjentom placówek, a także skierowania 

prośby do zarządu Dróg i Zieleni UMG o oświetlenie 

boiska przy ZSP.  

Ad. 8. Brak korespondencji. 

Ad. 9. Kolejne posiedzenia odbędzie się w stałym 

terminie tj. 16 kwietnia 2008 r. godz. 17.00 (środa 

tydzień przed sesją). 
Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Statutowa – 9 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 
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1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie 

nazw nowych ulic na Chwarznie, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję Rady, 

3. Sprawy wniesione. 

Ad. 1 

Komisja przygotowała projekt uchwały na najbliższą 
sesję w sprawie nadania nazw nowym ulicom na 

Chwarznie. Projekt zostanie wniesiony do porządku 

obrad – wynik głosowania 4/0/0. 

Ad. 2 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 

sprawach: 

5.1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Gdyni za rok 2007 – opinia pozytywna 

– 4/0/0 

5.2. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z 

wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2007 

– opinia pozytywna – 4/0/0 

Ad. 3 

Do komisji wpłynęła informacja, że Rada Dzielnicy 

Orłowo zamierza nadać skwerowi w Orłowie imię 
Antoniego Suchanka. Wobec faktu, że w Gdyni istnieje 

już ulica Suchanka, Przewodniczący Rady skierował do 

radców prawnych prośbę o opinię, czy dopuszczalne jest 

podjecie takiej uchwały. W myśl opinii prawnej, którą 
członkowie komisji otrzymali, można nadać taką nazwę 
skwerowi „o charakterze parkowym”. Ponieważ skwerek, 

któremu Rada Dzielnicy pragnie nadać imię A.Suchanka, 

absolutnie nie ma charakteru parkowego (jest to były 

parking nad morzem, teren bardzo mały, 

niezadrzewiony), członkowie komisji jednogłośnie 

zdecydowali, że Komisja Statutowa nie będzie wnosić 
projektu uchwały w tej sprawie.  

Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 

______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 9 kwietnia: 
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  

Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i 

zaproszonych gości oraz stwierdził kworum. 

Komendant Policji w Gdyni – podinsp. Marek 

Chrapkowski przedstawił sprawozdanie z działalności 

Policji za rok 2007. Dzięki, m.in., wspieraniu policji 

przez władze samorządowe udało się podwyższyć 
wskaźnik wykrywania przestępczości. Wykrywalność 
jest wyższa także w stosunku do Sopotu i Gdańska. 

Dobre wyniki dotyczą tez wykrywalności w  sprawach 

narkotykowych. Zanotowano także mniej kolizji i 

wypadków drogowych. 

Problemem w policji są jednak braki kadrowe. 

Polepszyło się nieco uposażenie policjantów, jednak 

ciągle brakuje ludzi do pracy. Z policją współpracuje 

Straż Miejska. Wspólne partole są ogromną pomocą przy 

brakach kadrowych. Bardzo wskazana jest taka pomoc 

przy imprezach masowych. 

Policja realizuje także program „Bezpieczna przystań”, 

który jest kontynuacją z lat poprzednich. Przy jego 

realizacji współpracuje wiele podmiotów. 

Radny A.Bień spytał, czy istnieje współpraca pomiędzy 

policja a strażą graniczną, która teraz ma więcej 

obowiązków.  

Komendant poinformował, że istnieje już współpraca  na 

kilku polach działania, ale pracuje się nadal nad 

ustalaniem jej zasad. 

A.Bien prosił o zwrócenie uwagi na to, aby policjanci 

reagowali nawet na drobne wykroczenia, bo może się 
zdarzyć, że kryją się za nimi poważniejsze sprawy. 

S.Borski przekazał, że mieszkańcy skarżą się na brak 

reakcji policji na wykroczenia, o których informują, np. 

telefonicznie. 

Komendant M.Chrabkowski odpowiedział, że każda 

interwencja jest rejestrowana i nie jest możliwe, aby nikt 

nie zareagował. Czasem zdarza się, że mieszkańcy 

zgłaszają prośbę o interwencję, ale nie podają albo 

swoich danych, albo miejsca zdarzenia. Często 

interwencje są podejmowane przez radiowozy 

nieoznakowane, czego zgłaszający mieszkaniec może nie 

dostrzec. Jeśli pojawi się sygnał o braku reakcji, to 

Komendant prosi, żeby mu zgłaszać. 
Radny B.Bartoszewicz podziękował za dobrą współpracę 
policji z organizacjami pozarządowymi. Zapytał 

Komendanta, czy istnieje dalej problem z łącznością 
radiową oraz prosił o wzmożenie kontroli sprzedaży 

alkoholu nieletnim. Komendant potwierdził, że problemy 

z łącznością dalej istnieją, ale są podejmowane działania, 

aby to rozwiązać. Trwają poszukiwania lokalizacji dla 

anten odbiorczych, trwają tez prace nad rozbudową sieci 

światłowodowej. Sprawa kontroli sprzedaży alkoholu 

nieletnim będzie rozwiązana poprzez dodatkowe patrole. 

Radna J.Chacuk poruszyła sprawę budowy komisariatu 

na ul.Redłowskiej. Komendant wyjaśnił, że zakończenie 

inwestycji jest planowane na koniec roku 2009. 

Jednocześnie trwa ustalanie lokalizacji dla nowego 

komisariatu, który z Witomina zostanie przeniesiony na 

Chwarzno. 

Radny M.Bzdęga poprosił Komendanta o ocenę 
współpracy policji z radami dzielnic. Komendant spotkał 

się z prawie wszystkimi przewodniczącymi. W 

większości rad odbywają się stałe dyżury dzielnicowych. 

Rady dzielnic mają ciekawe pomysły i współpraca na 

pewno będzie rozszerzana. Komisariaty gdyńskiej policji 

dziękują za przekazane im od rad dzielnic środki na 

sprzęt.  
Radny M.Bzdęga zapytał też o problem pseudokibiców. 

Komendant wyjaśnił, że w roku 2007 nie było żadnego 

incydentu. Przewodniczący S.Borski poinformował, że w 

tej sprawie odbędzie się w najbliższym czasie spotkanie 

przedstawicieli GOSiR-u, policji i klubów sportowych. 

A.Gurazda zapytał, czy w dalszym ciągu policjanci 

zajmowani są doręczaniem wezwań do domów. Czy 

policjanci mają możliwości reagowania na zgłoszenia  w 

ciągu kilku minut? 

Komendant M.Chrabkowski odpowiedział, że sprawa 

doręczeń sądowych wynika z kodeksu karnego i 

policjanci muszą te czynności wykonywać. Sytuacja  z 

radiowozami jest fatalna, auta jeżdżą całą dobę na trzy 

zmiany, a jest ich niewiele, więc są bardzo 

eksploatowane. W roku 2007 gdyńska policja otrzymała 

2 radiowozy od miasta. Poprawiło to nieco stan , a tym 

roku  przez Komendę Wojewódzką mają być zakupione 

następne. 

Przewodniczący S.Borski poruszył sprawę remontu Izby 

Zatrzymań. Remont pomieszczenia na ul.Starowiejskiej 

został rozpoczęty. W okresie prac remontowych 

zatrzymani będą przewożeni do Sopotu lub Wejherowa. 

Radny A.Gurazda zapytał, czy jest jakiś pomysł na 

rozwiązanie problemu przemieszczających się po mieście 

kładów – niektóre jeżdżą bez rejestracji, niektóre jeżdżą 
w miejscach, gdzie spacerują ludzie. Czy policja 

dysponuje na swoje potrzeby takim sprzętem? 

Umożliwiałoby to lepszy dostęp, np. do plaż. 
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Komendant poinformował, że policja nie ma kładów, ale 

można by wystąpić z wnioskiem do Prezydenta o 

uwzględnienie takiego zakupu w budżecie na rok 2009. 

W chwili obecnej znacznie ważniejszą potrzebą są 
furgony do przewozu plutonów na imprezy masowe, np. 

mecze. 

Przewodniczący S.Borski podziękował Komendantowi 

Policji –p.M.Chrabkowskiemu i poprosił o zabranie głosu 

Komendanta Straży Miejskiej – p.Dariusza 

Wiśniewskiego. 

Straż Miejska tez ma braki kadrowe. Już w tym roku 

powinny ruszyć szkolenia strażników pod kątem obsługi 

nowego systemu wizyjnego Miasta. Wkrótce powstaną 
na terenie Miasta 3 referaty ds. dzielnic. Do ich zadań 
będzie należało też patrolowanie ulic, zabezpieczanie 

imprez, działania edukacyjne. Straż Miejska 

współpracuje z MOPS-em i radami dzielnic, a planuje też 
porozumienie w sprawie współpracy ze strażą graniczną.  
S.Borski spytał, czy rewirowi są na stałe, czy się 
zmieniają. Zauważył, że nie we wszystkich dzielnicach są 
dyżury straży miejskiej, chociaż kiedyś świetnie to 

funkcjonowało. 

Komendant zapewnił, że sprawdzi, do których dzielnic 

strażnicy nie docierają na dyżury. Stwierdził także , że 

sporo osób jest zaangażowanych w obsługę monitoringu 

Miasta. 

S.Borski zwrócił uwagę na problem sprzątania po psach. 

Ciągle się o tym mówi, działań nie widać. Mieszkańcy 

krytykują brak działań policji i straży także wtedy, gdy 

niebezpieczne psy biegają bez smyczy i kagańców. 

Radny A.Bień powiedział, że chodzi o reagowanie. Nie 

można zostawiać sprawy bez reakcji ze strony policji czy 

straży. 

Komendant D.Wiśniewski zauważył, że najpierw trzeba 

wiedzieć, jak rozwiązać te problemy, a na końcu są 
działania Straży. Kolejnym problemem są nielegalne 

wysypiska śmieci. Komunalny Związek Gmin  ma 

program do wykrywania podmiotów nie posiadających 

umowy z firmami wywożącymi śmieci. Tych podmiotów 

jest bardzo dużo, do każdego trzeba dotrzeć. 
A.Gurazda spytał, czy Policji albo Straży Miejskiej udało 

się złapać jakieś osoby dewastujące wiaty na 

przystankach autobusowych. 

Komendant Policji odpowiedział, że było kilka 

przypadków zatrzymań – dzięki sygnałom od 

mieszkańców. 

S.Borski zapytał, czy strażnicy otrzymali podwyżki 

pensji. 

Komendant D.Wiśniewski odpowiedział, że będą 
podwyżki ustawowe z wyrównaniem od 1 stycznia br. 

Może za jakiś czas uda się jeszcze podwyższyć pensje, 

aby zniwelować różnice między urzędnikami a 

strażnikami. 

Przewodniczący podziękował obu Komendantom za 

przybycie. 

Przewodniczący przypomniał o terminie kolejnego 

spotkania komisji : 

-  17 kwietnia, czwartek,  godz. 16,15. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Poprawka do protokołu z posiedzenia Komisji 

Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa w dniu 9 

kwietnia 2008 r. zgłoszona przez radnego Mariusza 

Bzdęgę 
 

W 40-tym wierszu zdanie zaczynające się od słów:  

”Przewodniczący S.Borski poinformował…”  

zastępuje się następującym zdaniem: 

„Przewodniczący S.Borski poinformował, że w sprawie 

zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach masowych 

odbędzie się odrębne spotkanie przedstawicieli GOSiR-u, 

policji i klubów sportowych.” 

Poprawkę przyjęto na posiedzeniu Komisji w dniu 17 

kwietnia 2008r. 

______________________________________________ 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 
16 kwietnia: 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady 

Miasta, 

2. Sprawy bieżące i wniesione. 

Ad. 1 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 

sprawach: 

1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Gdyni za rok 2007, 

opinia pozytywna – 7/0/1 

2. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z 

wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2007, 

opinia pozytywna – 7/0/1 

3. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr 

XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Gdyni na rok 2008; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

4. bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

oraz od ceny sprzedaży nieruchomości 

zabudowanych na cele mieszkaniowe na rzecz 

użytkownika wieczystego; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

5. wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego, niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bursztynowej 

1A; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonych przy ul. Orłowskiej 13, 15 i 17A i 17 B, 

stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni – w 

formie przetargu ustnego nieograniczonego; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

7. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 

Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej i ul. 

Warszawskiej w trybie bezprzetargowym 

opinia pozytywna – 8/0/0 

8. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod 

przebudowę drogi publicznej – na odcinku od ul. 

Bosmańskiej do ul. Płk. Dąbka; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

9. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. 

Kamiennej;  

opinia pozytywna – 8/0/0 

10. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni 

przy ul. Słowiczej; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

11. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni 

przy ul. Grenadierów; 

opinia pozytywna – 8/0/0 
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12. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni 

przy ulicy Wzgórze Bernadowo 

opinia pozytywna – 8/0/0 

13. przejęcia na własność Gminy pojazdów 

usuniętych z dróg na terenie Gdyni; 

opinia pozytywna – 8/0/0 

Aneks do porządku obrad: 

1. wezwania firmy „Gestia” Zarządzanie 

Nieruchomościami s.c. B. Gozdawa – Teleżyński, S. 

Sędek – przedstawiciela Wspólnoty Mieszkaniowej 

Świętojańska 49 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; 

opinia pozytywna – 5/0/0 

2. wezwania adwokata Romana Nowosielskiego – 

pełnomocnika Janiny i Bogdana Oworuszko oraz 

Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „Baks” 

Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dot. 

uchwały nr 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; 

opinia pozytywna – 6/0/2 

3. skargi złożonej przez adwokata Jarosława 

Pieńkowskiego – pełnomocnika Kamili Sawickiej na 

uchwałę XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z 19 

grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w 

Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i 

Wybickiego 

opinia pozytywna – 8/0/0 

Ad. 2 

1. Komisja prosi wiceprez. Ewę Łowkiel o 

informację, kiedy zostanie udostępniona w 

internecie mapa hałasu. 

2. Objazd kanalizacji sanitarnej został przełożony z 

19 na 26 kwietnia, w godz. 8.00-11.00 . 

 

______________________________________________ 

 

Komisja Oświaty – 17 kwietnia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

komisji.  

2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych 

na marcową sesję RMG. 

3. Informacje i sprawy wniesione.  

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Gościem komisji była Wiceprezydent Ewa Łowkiel.   

W posiedzeniu udział wzięli: przedstawicielka ZNP, pani 

Ewa Biernacka i Wiceprzewodniczący NSZZ „S” 

Pracowników Oświaty i Wychowania..  

Ad 1. 

Po otwarciu obrad Przewodnicząca komisji, radna 

Mirosława Borusewicz, poprosiła o zgłaszanie 

ewentualnych uwag do protokołu z poprzedniego 

posiedzenia.  

Wobec braku zastrzeżeń Przewodnicząca uznała protokół 

z 20 marca b.r. za przyjęty.  

Ad 2. 

Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji 

przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG.  

5.1. – w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Gdyni za rok 2007: 

Przypominając o przeanalizowaniu przez członków 

komisji wykonania budżetu 2007 na jednym z 

wcześniejszych posiedzeń, Przewodnicząca M. 

Borusewicz poddała przedmiotowy projekt pod 

głosowanie.   

Opinia pozytywna: 2/0/1 

5.2. w spr. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium 

z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2007: 

Opinia pozytywna: 2/0/1 

5.3. – zmiany uchwały RMG /…/ w spr. uchwalenia 

budżetu Miasta Gdyni na rok 2008: 

Proponowane zmiany przedstawiła pani Joanna 

Sakowicz, kierownik Referatu Planowania i Analiz. 

Pani J. Sakowicz omówiła proponowane zwiększenia 

dochodów i wydatków oraz przeniesienia środków 

między podziałkami klasyfikacji budżetowej. 

Na wszystkie pytania związane ze zmianami w dziale 

oświaty odpowiedziała Wiceprezydent Ewa Łowkiel.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za. 

5.5. – w spr. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego 

Nr 43 w Gdyni, ul. inż. J. Śmidowicza 59: 

Projekt omówiła Wiceprezydent E. Łowkiel.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.  

Ad 3.  

Przewodnicząca M. Borusewicz zaproponowała 

członkom komisji omówienie na kolejnym posiedzeniu, z 

udziałem dyrektorów kilku wybranych, różnego typu 

szkół, sposobów  realizacji programów profilaktycznych 

(jedno z zagadnień zawartych w zaplanowanym przez 

komisję programie pracy).  

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o problemach 

z wdrożeniem w życie podwyżek płacowych dla 

pracowników oświaty, uchwalonych przez Radę Miasta 

Gdyni (opóźnienia proceduralne na szczeblu 

wojewódzkim). 

Kolejna informacja Wiceprezydent E. Łowkiel dotyczyła 

olimpiady informatycznej, która – w wyniku starań władz 

miasta – odbędzie się w Gdyni, na terenie Parku 

Naukowo – Technologicznego. 

Wiceprezydent poinformowała o dotychczasowych 

sukcesach gdyńskich uczniów w szkolnych olimpiadach 

informatycznych (Gdynia ma najwięcej laureatów 

ogólnopolskich olimpiad. Uczniowie III L.O. zajęli 
pierwsze miejsce w olimpiadzie światowej).  

Trzecim tematem omówionym przez Wiceprezydent E. 

Łowkiel była sprawa wdrażania w Gdyni systemu 

elektronicznej rekrutacji do przedszkoli. Najbliższa 

rekrutacja ma się odbyć w czerwcu b.r. Rekrutacja nie 

będzie obejmowała dzieci już uczęszczających do 

przedszkoli pod warunkiem, że oboje rodzice pracują. 
System będzie źródłem informacji, w jakiej dzielnicy 

brakuje przedszkoli. 

Ponadto p. E. Łowkiel poinformowała, iż obecnie w 

Gdyni zabezpieczonych jest 1 tysiąc miejsc dla 6-latków. 

Prawo do zapewnienia opieki przedszkolnej będzie 

obowiązywało w stosunku do 5-latków.  

W kontekście powyższych informacji Wiceprezydent 

poinformowała o planowanych inwestycjach, tj. 

rozbudowie przedszkola na Witominie oraz planowanej 

budowie przedszkoli na Pustkach Cisowskich i Wiczlinie. 

Na terenie miasta będą mogły powstawać punkty 

przedszkolne, którym przysługują niższe dotacje z uwagi 

na krótszy czas pobytu dzieci.  
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Na pytanie radnej Ewy Krym, czy w szkołach 

podstawowych organizowane będą testy dla dzieci 

kończących trzecie klasy, Wiceprezydent odpowiedziała 

twierdząco. Pilotażowo przeprowadzony będzie test 

opracowany przez naukowców, którego celem będzie 

uzyskanie informacji na temat wiedzy dzieci kończących 

pierwszy etap nauki w szkołach podstawowych.  

Ad 4. 

Termin kolejnego posiedzenia: 21 maja b.r.; godz. 14.30; 

sala 105A 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2008-04-15: 

 

5754/08/V/P wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego w 
trybie  z wolnej ręki na organizację 
ogólnopolskich warsztatów rzeźby 
„Teren Publiczny” 

5755/08/V/P zawarcia aneksu do umowy 
KB/141/OK/18/W/2008 na realizację 
zadania pn. „Projekt teatralny – 
spektakl „Morawagin żywot Idioty” 

5756/08/V/P zawarcia aneksu do umowy 
KB/142/OK/18/W/2008 na realizację 
zadania pn. „Chór mieszany – 
muzyczna wizytówka miasta Gdyni” 

5757/08/V/U udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie dokumentacji 
geotechnicznej dla zadania: „Budowa 
trzech zespołów pawilonów handlowo 
– gastronomicznych zlokalizowanych 
przy Al. Jana Pawła II w Gdyni” 

5758/08/V/U udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie koncepcji odtworzenia 
Potoku Wiczlińskiego 

5759/08/V/U wystąpienia o decyzję o 
pozwolenie na budowę dla inwestycji: 
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i 
Oficerskiej” 

5760/08/V/U zmiany zarządzenia nr 
3997/07/V/U dotyczącego zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie robót polegających na 
remoncie schodów terenowych przy ul. 
Korzeniowskiego 

5761/08/V/R upoważnienia do podpisania 
porozumienia z Sopotem miastem na 
prawach powiatu w sprawie 
pokrywania kosztów rehabilitacji 
mieszkańca Sopotu w warsztatach  
terapii zajęciowej 

5762/08/V/R upoważnienia do podpisania 
aneksu nr 1/2008 do umowy 
KB/40/MOPS/2004 zawartej w sprawie 

określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i 
działalności warsztatu terapii 
zajęciowej 

5763/08/V/R upoważnienia do podpisania 
aneksu nr 1/2008 do umowy 
KB/43/MOPS/2004 zawartej w sprawie 
określenia warunków i wysokości 
dofinansowania kosztów utworzenia i 
działalności warsztatu terapii 
zajęciowej 

5764/08/V/O dofinansowania kosztów pobytu 
uczniów i opiekunów z Gimnazjum z 
Getyngi w I Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego 

5765/08/V/O dofinansowania wyjazdu uczniów i 
opiekunów z X Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdyni na 
konferencje BALMUN 

5766/08/V/O dofinansowania IX Turnieju Piłki 
Nożnej Olimpiad Specjalnych – Gdynia 
2008 organizowanego przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 

5767/08/V/O dofinansowania XI Zawodów 
Komputerowych Młodzieży Szkół 
Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni 
organizowanych przez Gimnazjum nr 1 
oraz LOK 

5768/08/V/O dofinansowania zakupu nagród i 
dyplomów dla zwycięzców konkursu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
organizowanego przez Zespół Szkół nr 
13 

5769/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 
zwycięzców „Konkursu Wiedzy o 
Europie” organizowanego przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 

5770/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników III Międzyszkolnego 
Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych 
organizowanego przez Zespół Szkół nr 
10 

5771/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników XI Małego Gdyńskiego 
Forum Szkolnych Zespołów 
Teatralnych organizowanego przez 
Szkołę Podstawową nr 17 

5772/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 
uczestników VII Przeglądu Piosenki 
Popularnej POP CIS Gdynia 2008 
organizowanego przez Zespół Szkół nr 
9 

5773/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy 
Miasta Gdyni przy podejmowaniu 
uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej 
budynku położonego przy 
ul. Kampinoskiej 2 

5774/08/V/M wykonania wymiany stolarki 
okiennej w lokalu użytkowym w 
budynku przy ul. Traugutta 2 
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5775/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.00 EUR na 
konserwację  kserokopiarek w 
Wydziale Geodezji 

5776/08/V/M udziału Gminy Miasta Gdyni w 
Wystawie  Produktów, Usług i Gmin 
Nominowanych w XVIII Konkursie 
TERAZ POLSKA 

5777/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na produkcję reklamy 
telewizyjnej „Droga Różowa w Gdyni” 

5778/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie kubków z 
nadrukiem okolicznościowym oraz 
logo Gdyni i hasłem matura 2008 

5779/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
wykonania flag z treścią promującą  
imprezy z kalendarza  imprez 
miejskich. 

5780/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
wykonania toreb brezentowych z logo 
Gdyni i napisem „Tu się robi biznes” 

5781/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 
14.000 EUR na wykonanie aktualizacji 
spotu  „Gdynia tu się robi biznes” 

5782/08/V/M zmiany zarządzenia nr 
5555/08/V/M dotyczącego udzielenia 
zamówienia do kwoty 14.000 EUR na 
zgłoszenie  do ochrony w Urzędzie 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 
znaków towarowych Gdyni 

5783/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie do 14.000 EUR 
na wykonanie i montaż tablicy 
informacyjnej z planem dzielnicy 
Gdynia Dąbrowa 

5784/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej przy ul. Pionierów. 

5785/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej przy ul. Płockiej 

5786/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej przy ul. Orłowskiej 

5787/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej przy ul. Zacisznej 

5788/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego ograniczonego do właścicieli i 
użytkowników wieczystych 
nieruchomości sąsiednich na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej przy ul. Janusz Korczka 

5789/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego ograniczonego do właścicieli i 
użytkowników wieczystych 
nieruchomości sąsiednich na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej przy ul. Szarych Szeregów 

5790/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego ograniczonego do właścicieli i 
użytkowników wieczystych 
nieruchomości sąsiednich na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni 
położonej przy ul. Szarych Szeregów. 

5791/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na oddanie 
w dzierżawę na czas oznaczony 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Gdyni położonych przy 
Al. Jana Pawła II, Bulwarze 
Nadmorskim, ul. Orłowskiej, 
ul. Przebendowskich oraz ul. Zawiszy 
Czarnego. 

5792/08/V/M określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości położonej przy ul. 
Tetmajera. 

5793/08/V/M określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej 
przeznaczonej pod budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 
docelowo drogi publicznej w obszarze 
Gdynia – Zachód. 

5794/08/V/M określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej pod 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i 
Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 
Chwarznieńskiej i Śliskiej 

5795/08/V/M określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej pod 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i 
Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 
Chwarznieńskiej i Śliskiej, docelowo 
przeznaczonej pod drogę publiczną. 

5796/08/V/M skrócenia okresu użytkowania 
wieczystego nieruchomości będących 
w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

5797/08/V/M użyczenia zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. 
Działowskiego 
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5798/08/V/M określenia warunków ustanowienia 
służebności gruntowej dla 
nieruchomości położonej przy ul. 10 
Lutego 24 

5799/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni położonej przy ul. Wójta 
Radtkego  

5800/08/V/M wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni położonej przy ul. Rtęciowej 

5801/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni położonej przy ul. Porębskiego. 

5802/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni położonej przy ul. Olgierda. 

5803/08/V/M przyjęcia treści umowy o 
świadczenie usług w zakresie 
organizacji przyjazdu gościa 
specjalnego i obsługi public relations 
VIII Międzynarodowego Forum 
Gospodarczego w Gdyni. 

5804/08/V/M przyjęcia treści umowy partnerskiej 
dotyczącej organizowanej w Gdyni 
konferencji „BIO – Biznes Finanse 
Innowacje” 

5805/08/V/M akceptacji aneksu do umowy 
SK/373/MB/21-W/2008 na wykonanie 
przebudowy pomieszczeń lokalu 
użytkowego położonego przy ul. 
Traugutta 2 

5806/08/V/M wykonania remontu chodnika przy 
ul. Batalionów Chłopskich 

5807/08/V/M wykonania remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku położonym 
przy ul. Bohaterów Starówki 
Warszawskiej. 

5808/08/V/M wykonania remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku położonym 
przy ul. Pomorskiej 

5809/08/V/M ustanowienia dozoru lokali 
mieszkalnych w budynku położonym 
przy ul. Abrahama. 

5810/08/V/M wykonania remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku położonym 
przy ul. Wojewody Wachowiaka. 

5811/08/V/M wykonania chodnika przy ul. Wójta 
Radtkego 

5812/08/V/M pielęgnacji drzewostanu na 
terenach gminnych będących w 
zarządzie Administracji Budynków 
Komunalnych nr 3. 

5813/08/V/P organizacji konferencji 
„Komercjalizacja przestrzeni – 
kształtowanie przestrzeni publicznych” 
oraz „I Międzyuczelnianych 
Warsztatów Urbanistycznych Gdynia 
2008” 

5814/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni 

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Eko – Dolina Sp. z o.o. 

5815/08/V/M organizacji VIII Międzynarodowego 
Forum Gospodarczego w Gdyni 

5816/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie oznakowania dojść do 
punktów widokowych na terenie Gdyni 

5817/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie filmu reklamowego 
promującego miasto Gdynia 

5818/08/V/U udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR 
napełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją  inwestycji pn. „Rozbudowa 
Cmentarza Komunalnego przy ul. 
Spokojnej”/ 

5819/08/V/S udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie i montaż tablic 
informacyjnych dla Rady Dzielnicy 
Witomino Leśniczówka. 

5820/08/V/S wyrażenia zgody na zakup części 
zamiennych do kserokopiarek. 

5821/08/V/P montażu anteny. 
5822/08/V/O utworzenia komisji 

ds. monitorowania i prowadzenia 
sprawozdawczości z realizacji 
Programu Ochrony Powietrza dla 
aglomeracji trójmiejskiej. 

5823/08/V/O wyrażenia zgody na powołania 
gospodarstwa pomocniczego przy 
Zespole Szkół nr 7. 

5824/08/V/O dofinansowania dla Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 związanego z 
organizacja Wojewódzkiej Konferencji 
Informacyjno – Promocyjnej Programu 
Comenius. 

5825/08/V/O projekt zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gdyni w sprawie 
dofinansowania środowiskowego 
projektu edukacyjno – 
wychowawczego „Poznam zanim 
zobaczę – z wizytą w stolicach krajów 
europejskich” organizowanego przez 
Gimnazjum nr 4 

5826/08/V/O dofinansowania zakupu nagród dla 
laureatów konkursu II Międzyszkolnej 
Konferencji „Gdynia szansą dla 
młodych”, organizowanego przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. 

5827/08/V/O przekazania dotacji dla 
niepublicznej poradni psychologiczno 
– pedagogicznej na realizację działań 
związanych z prowadzeniem 
niektórych zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2008. 

5828/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
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sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej przy ul. Hutniczej. 

5829/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej przy 
ul. Partyzantów. 

5830/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, położonej przy Al. Solidarności. 

5831/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 

5832/08/V/M określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości niezabudowanej 
przeznaczonej pod budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
obszarze Gdynia – Zachód. 

5833/08/V/M określenia warunków nabycia na 
rzecz Gminy Miasta Gdyni 
nieruchomości przeznaczonej pod 
budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obszarze 
Gdynia – Zachód  rejon ulic; Suchej i 
Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, 
Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo 
pod drogę publiczną. 

5834/08/V/M zmiany zarządzenia 
nr 5303/08/V/M dotyczącego 
wydzierżawienia gruntu stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni 
położonego  przy ul. Chwarznieńskiej. 

5835/08/V/M udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR na 
publikację w „Dzienniku Polska Europa 
Świat” ogłoszeń o sprzedaży gminnych 
lokali. 

5836/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej przy ul. Chylońskiej 138 B w 
Gdyni 

5837/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej przy ul. Poprzecznej 5 w 
Gdyni 

5838/08/V/M ustalenia warunków przetargu 
ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej przy ul. Chylońskiej 138 A w 
Gdyni 

5839/08/V/M zmiany warunków umowy z 
29.04.1977 r. zawartej z Totalizatorem 
Sportowym Oddział w Gdańsku 

5840/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR 
przez Gminę Miasta Gdyni pięciu 
prelegentom autorskich wykładów na 
konferencję końcową projektu 
www.innowacje.gdynia.pl zgodnie z 
umową dofinansowania nr 
Z/2.22/II2.6/004/06/U/2/06 

5841/08/V/P dofinansowania wydania książki pt. 
„80 lat klubu jachtowego „Gryf” w 
Gdyni 

5842/08/V/P dofinansowania wydania książki 
Jana Mordawskiego pt. „Geografia 
Kaszub” przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie 

5843/08/V/P organizacji Juwenaliów 2008 w 
ramach Students Coalition Festival” 

5844/08/V/P przyznania Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni 

5845/08/V/P przygotowania spotkania uczestników 

Międzynarodowej Konferencji „Advances in 

Marine Climatology Climar III” wraz z 

poczęstunkiem 

5846/08/V/P przyznania dotacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność pożytku 
publicznego na prowadzenie Klubu 
Integracyjnego przy SM im. C.K. 
Norwida przy ul. Norwida 4 

5847/08/V/P terminów, warunków i trybu 
rekrutacji dzieci do przedszkoli 
prowadzonych przez gminę Gdynia na 
rok szkolny 2008/2009 

5848/08/V/P udzielenia zamówienia 
publicznego do kwoty 14.000 EUR na 
wykonanie usługi przetwarzania 
danych z wykorzystaniem rozwiązania 
informatycznego „Nabór Optivum – 
przedszkola” w celu przeprowadzenia 
rekrutacji elektronicznej do przedszkoli 
prowadzonych przez gminę Gdynia na 
rok 2008/2009 

5849/08/V/P powołania komisji konkursowych 
dla przeprowadzenia konkursu na 
stanowiska dyrektorów gdyńskich 
placówek oświatowych 

5850/08/V/P powołania komisji konkursowych 
dla przeprowadzenia konkursu na 
stanowiska dyrektorów gdyńskich 
placówek oświatowych 

5851/08/V/P dofinansowania zakupu nagrody 
rzeczowej dla zwycięzcy Bałtyckiej 
Olimpiady Informatycznej 
współorganizowanej przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

5852/08/V/K przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
poniżej 206.000 EUR w trybie 
przetargu nieograniczonego na 
zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego w kwocie 3.200.000 
zł na pokrycie wydatków 
niekwalifikowanych zadania pn. 



18 

 

Termomodernizacja placówek 
oświatowych na trenie Gdyni 
dofinansowanego ze środków 
Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego” 

5853/08/V/U zawarcia porozumienia pomiędzy 
Gminą Gdynia a Gminą Kosakowo 
oraz Powiatem Puckim w celu 
powierzenia Gminie Gdynia zadania 
polegającego na przebudowie 
skrzyżowania ulic Płk. Dąbka-
Czernickiego-Wiejskiej-Szkolnej 
położonego na terenie Gminy Gdynia i 
Gminy Kosakowo  

5854/08/V/U udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 na usługę 
zamieszczenia w prasie ogłoszenia o 
przetargu nieograniczonym na 
opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zintegrowanego 
systemu zarządzania ruchem na 
obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu 

5855/08/V/U udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie dodatkowych opracowań 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w ramach programu 
„Poprawa czystości wód Morza 
Bałtyckiego poprzez rozbudowę 
systemów gospodarki wodnej – I etap” 

5856/08/V/U akceptacji aneksu nr 1 do umowy 
nr KB/638/UI/243/W/2007 z 
26.09.2007 r. dotyczącej wydzielenia 
geodezyjnego pasa drogowego ul. 
Muchowskiego oraz ul. Grenadierów w 
Gdyni 

5857/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 
KB/621/UI/231/W/2007 z 14.09.2007 r. 
na wykonanie uzupełnienia do 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla obiektu sportowo-
rekreacyjnego „Skate Plaza” w Gdyni 
przy ul. Jana z Kolna 

5858/08/V/U podpisania umowy z 
Nadleśnictwem Gdańsk niezbędnej do 
realizacji inwestycji polegającej na 
regulacji górnego odcinka Potoku 
Kolibkowskiego w rejonie ul. 
Adwokackiej 

5859/08/V/U zawarcia umów dotyczących 
dotacji przyznanych przez RM Gdyni 
na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, nie stanowiących własności 
Gminy Miasta Gdyni  

5860/08/V/R zmiany harmonogramu otwartych 
konkursów ofert dla podmiotów 
prowadzących działalność pożytku 
publicznego na rok 2008  

5861/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni 

5862/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Gminy Miasta Gdyni 
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Pomorskiego 
Regionalnego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych sp. z o.o. w Gdańsku  

5863/08/V/P skierowania spraw na drogę 
postępowania  egzekucyjnego 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1.  [110] – 15.04.08.- radny Rafał Geremek – w 

sprawie braku konsekwencji w niwelowaniu 

barier architektonicznych dla 

niepełnosprawnych  

2. [111] – 18.04.08.- radni Jerzy Miotke i Rafał 

Geremek – w sprawie podstawy prawnej, na 

podstawie której wyliczany jest 

średniomiesięczny dochód na członka rodziny 

_________________________________________ 
 

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: 23.04., godz. 11.30, s. 105A 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:   

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:   

Komisja Kultury:  

Komisja Oświaty:   

Komisja Rewizyjna:   

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  

Komisja Sportu i Rekreacji:  20.05., godz. 14.00, s. 104 

Komisja Statutowa:   

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:   

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 

_____________________________________________ 

 

 


