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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 38 

24 września 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 23.09.08, godz. 11.30. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia – 20 sierpnia: 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 27 

sierpnia: 

- Druk 4.1. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Gdyni nr XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdyni na rok 2008. 

- Druk 4.7. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta 

Gdyni do realizacji projektu systemowego „Rodzina 

bliżej siebie” dotyczącego wsparcia dzieci i 

rodziców, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gdyni; 

- Druk 4.8 w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Miasta Gdyni z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2009; 

- Druk 4.14 w sprawie uchwalenia „Programu 

ochrony środowiska, wraz z planem gospodarki 

odpadami na lata 2008 – 2010 z uwzględnieniem 

perspektyw na lata 2011 – 2014 ,dla Miasta Gdyni”; 

5. Zapoznanie się z „Raportem z realizacji 

programów profilaktycznych finansowanych 

przez Gminę Gdynia”: 

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia. 

7. Zamknięcie obrad. 

Ad. 1. Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji 

Bogdan Krzyżankowski, który powitał zebranych i 

stwierdził kworum. 

Ad. 2. Protokół nr 33 z posiedzenia w dniu 16 lipca 2008 

r. został przyjęty bez poprawek jednogłośnie w 

głosowaniu: 7/0/0. 

Ad. 3. Przewodniczący zaproponował zmianę porządku 

obrad polegającą na omówieniu projektu uchwały druk 

4.8 po pkt. 5 (powiązanie tematyczne) Zmieniony 

porządek został przyjęty jednogłośnie (7/0/0). 

Ad. 4. 

◦ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie (druk 4.1) 

został zdjęty z porządku obrad – brak prelegenta. Radni 

zapoznają się z projektem na posiedzeniach innych 

komisji. Głosowanie wniosku: 6/0/0. 

◦ Projekt pn. „Rodzina bliżej siebie” przedstawił Z-ca 

dyrektora MOPS Franciszek Bronk. Konieczność 

podjęcia uchwały wynika z wprowadzenia wytycznych 

przez Instytucję Wdrażającą do działania w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

(VII/7.1/7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Celem 

projektu jest dążenie do pozostania w naturalnych 

środowiskach dzieci z rodzin korzystających ze 

świadczeń MOPS w Gdyni, realizowanego poprzez 

działalność asystentów rodzin (motywowanie do zmian, 

wzrost kompetencji rodziców w zakresie zawodowym, 

opieki i wychowania, radzenia sobie z uzależnieniem). 

Obecnie prowadzone są działania uprzedzające w 30 

dysfunkcyjnych rodzinach zagrożonych. Przewidywane 

jest utrzymanie rezultatu (tylko jedno dziecko zostało 

czasowo – do września - przeniesione od rodziny, 10. 

dzieci powróciło do swoich domów) oraz zwiększenie 

opieki nad innymi rodzinami zagrożonymi (sprawy Sądu 

Rodzinnego w 2 tyś. rodzin w Gdyni). Środki na ten cel 

są w budżecie 2008 r. zabezpieczone. Przewodniczący B. 

Krzyżankowski poprosił o wnioski do budżetu 2009, 

które komisja może zaproponować przy tworzeniu planu 

na rok następny.  

Opinia pozytywna (4.7): głosowanie 7/0/0. 

◦ Projekt dot. programu ochrony środowiska i planu 

gospodarki odpadami (opracowane przez Wydział 

Ochrony Środowiska UMG) zreferowała p. 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel. Program Ochrony 

Środowiska, opierający się na wielu dokumentach 

(strategie rozwoju, programy wojewódzkie, dane 

statystyczne), duży nacisk kładzie na poprawę stanu 

świadomości ekologicznej oraz edukację ekologiczną 
mieszkańców Gdyni. Sporządzanie na szczeblu powiatu 

oraz gminy (wymóg ustawowy) planu gospodarki 

odpadami jest procesem wieloetapowym i cyklicznie 

ponawianym (nowelizacja co 2 lata), obejmującym wiele 

zagadnień. Również ten dokument ma na celu 

motywowanie mieszkańców do segregacji śmieci. Eko 

Dolina Sp. z o.o. (współwłaściciele - gminy i miasta: m. 

Gdynia, m. Wejherowo, m. Sopot, m. Rumia, m. Reda, 

gm. Wejherowo, gm. Kosakowo oraz Komunalny 

Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki") podniosła o 

100% stawki dla firm dostarczających odpady 

odnawialne. Radny Andrzej Denis poprosił o informację, 
czy wszystkie apteki gdyńskie podpisały umowę na 

odbiór przeterminowanych leków oraz, czy system 

odbioru i utylizacji leków funkcjonuje prawidłowo. Pani 

Wiceprezydent chciałaby, aby do systemu informacji dot. 

odpadów (firm odbierających śmieci, kosztach, prawie) 

włączyć Straż Miejską, która przy kontroli mogłaby 

wręczać mieszkańcom ulotki. Rozwinęła się dyskusja na 

temat kontrolowania firm zbierających odpady, w czasie 

której radny Rafał Geremek zarzucił m.in. brak szybkich 
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i skutecznych reakcji ze strony kolegiów stanowiących 

Miasta w sprawach naruszania prawa.  

Opinia pozytywna (4.14): głosowanie 6/0/1. 

Ad.5 

Raport z wykonania programów profilaktycznych 

zreferowała pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel, 

podkreślając, że programy te opracowywane i 

realizowane są od 11 lat. Oferta programowa, obejmuje 

różne grupy wiekowe, jest stale wzbogacana i 

dostosowywana do potrzeb. Niestety z powodu braku 

informacji o planowanej profilaktyce finansowanej przez 

NFZ, niektóre działania pokrywają się z propozycją 
Miasta Gdyni dla mieszkańców. Konieczna jest więc 

współpraca, aby programy się uzupełniały. 

Przewodniczący komisji zauważył, że wysokie 

wykonanie świadczy o zbyt małej ilości badań w 

stosunku do potrzeb, co wskazuje na konieczność 
rozszerzenia oferty (np. badania dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego). Należy rozważyć możliwość 
wykorzystania nowo otwartego basenu pływackiego na 

realizację programu profilaktycznego związanego z 

korektą wad postawy u młodzieży – zabezpieczenie 

odpowiednich środków finansowych w budżecie Miasta 

na 2009 r. Pani Wiceprezydent wspomniała o programie 

szczepień przeciw HPV, którego kontynuacja wiąże się z 

zabezpieczeniem kwoty 1 600 000 zł. w budżecie na rok 

przyszły. Zbyt uboga jest również oferta dot. profilaktyki 

osteoporozy. Programy skierowane są poprzez konkursy 

do przychodni lekarskich, realizowane są również przez 

organizacje pozarządowe.  

◦ Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi zreferował Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Bartosz 

Bartoszewicz, który na wstępie przedstawił procedurę 
przyjmowania programu oraz jego zgodność z ustawą. 
Następnie omówił budowę dokumentu wskazując na 

wymienione w nim zadania w zakresie współpracy 

Miasta z NGO-sami w 2009 r. Przewodniczący komisji 

zachęcał do rozszerzenia programu o diagnozę potrzeb 

(badania), w kwestii zagadnień ekologicznych – o 

edukację w dziedzinie zapobiegania niekontrolowanej 

prokreacji zwierząt oraz o zachęcanie w ramach edukacji 

dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii 

(komputerowych) do korzystania z wolnego 

oprogramowania. 

Opinia pozytywna (4.8): głosowanie 6/0/0. 

Następne posiedzenie odbędzie się 17 września 2008 r. 

Na tym obrady zakończono. 

______________________________________________ 

 

Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 21 sierpnia: 
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  

Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i 

zaproszonych gości oraz stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję 
Rady Miasta : 

4.1 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 w 

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008. 

4.7 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji 

projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie” 

dotyczącego wsparcia dzieci i rodziców, klientów 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni; 

4.8 uchwalenia „Programu współpracy miasta Gdyni z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2009; 

4.11 wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego 

przez Marię Jażdżewską dot. uchwały nr XX/473/08 

Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic 

Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej; 

4.12 skargi z dnia 29 lipca 2008 roku, złożonej przez 

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Partyzantów 44, na 

uchwałę nr XVIII/431/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 

marca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru 

Plymouth; 

4.14 uchwalenia „Programu ochrony środowiska, wraz z 

planem gospodarki odpadami na lata 2008 – 2010 z 

uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014 ,dla 

miasta Gdyni”; 

4.15 zmiany uchwały nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni 

z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki 

o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół 

podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół 

ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno – 

wychowawczych; 

4.17 zwolnienia laureatów pierwszych trzech miejsc w 

konkursie „Gdyński Biznesplan 2008” z opłat 

obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy 

rejestracji działalności gospodarczej;  

4.18 upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do 

zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości lub 

ich części;  

4.30 Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta 

Gdyni udziałów w użytkowaniu wieczystym 

nieruchomości położonych przy ul. 

Chwaszczyńskiej, będących w użytkowaniu 

wieczystym osób prawnych 

4.31 obowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do 

sporządzenia studium komunikacyjnego dla 

dzielnicy Śródmieście. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 

10 lipca 2008r. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji. 

Ad. 1 

Z-ca Skarbnika Miasta – p.Alicja Helbin omówiła projekt 

uchwały Druk 4.1 – w sprawie zmiany uchwały nr 

XV/349/07 Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdyni na rok 2008; 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  7/0/0 

Wiceprezydent – p.Ewa Łowkiel przedstawiła projekt 

uchwały / Druk 4.7/ w sprawie przystąpienia Gminy 

Miasta Gdyni do realizacji projektu systemowego 

„Rodzina bliżej siebie” skierowanego do rodzin objętych 

opieką MOPS. Program będzie realizowany częściowo ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  7/0/0 

Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych 

– p.Bartosz Bartoszewicz omówił projekt uchwały /Druk 

4.8/  w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta 

Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  7/0/0 
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Pan Prezydent Stępa i p.Marek Karzyński – Dyrektor 

Biura Planowania Przestrzennego przedstawili projekty 

następujących uchwał: 

Druk 4.11 -  w sprawie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa złożonego przez p.Marię Jażdżewską 
dot. Uchwały nr XX/473/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 

maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały 

Kack, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej. 

Wezwanie nie może zostać uwzględnione ze względu na 

niekorzystne warunki ekofizjograficzne terenu będącego 

własnością p.Jażdżewskiej. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  4/0/3  

Druk 4.12 – w sprawie skargi z dnia 29 lipca 2008r. 

złozonej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy 

ul.Partyzantów 44 na uchwałę XVIII/431/08 Rady Miasta 

Gdyni z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni 

rejon Skweru Plymouth 

Z uwagi na brak podstaw wnioskuje się o oddalenie 

skargi. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania   7 /0/0 

Wiceprezydent – p.Ewa Łowkiel przedstawiła projekt  

uchwały /Druk 4.14/ w sprawie uchwalenia „Programu 

ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami 

na lata 2008 - 2010” 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  7/0/0 

oraz Druk 4.15 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych niesamorządowych i niepublicznych: 

przedszkoli, szkól podstawowych, szkól gimnazjalnych, 

szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  7 /0/0 

Członkowie Komisji zaopiniowali również projekt 

uchwały /Druk 4.17/ w sprawie zwolnienia laureatów 

pierwszych trzech miejsc w konkursie „Gdyński 

Biznesplan 2008” z opłat obowiązujących w Urzędzie 

Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania       7/0/0 

Ad. 2 

Przyjęto protokół z posiedzenia Komisji samorządności 

Lokalnej i Bezpieczeństwa z dnia 10 lipca 2008 - wynik 

głosowania 6/0/0. 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował członków Komisji o 

prośbie z Państwowej straży Pożarnej w sprawie poparcia 

wniosku o przyznanie środków na zakup wyposażenia na 

rok 2009. 

Odchodzący na emeryturę z-ca Komendanta Policji w 

Gdyni złożył na ręce przewodniczącego KSLiB 

podziękowanie za współpracę. 
Ad. 4 

Ustalono termin kolejnego posiedzenia  godz. 11.45 – 

przed Sesją RMG, na którym Wiceprezydent B.Stasiak 

przedstawi projekty 2 uchwał – druki 4.18 i 4.30. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 

Komisja Samorzadności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 27 sierpnia: 

 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekty 2 uchwał 

przedstawionych przez Pana Prezydenta -  B.Stasiaka: 

Druk 4.18 - w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 

Gdyni do zbywania w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości lub ich części 

Uchwała ta wynika z konieczności dostosowania 

regulacji do zmienionej Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Uchwała ta dotyczy nieruchomości 

spełniających wymogi prawa dla tzw. „dołączenia” celem 

poprawy warunków nieruchomości przyległych.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  4/2/1 

Druk 4.30 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Miasta Gdyni udziałów w użytkowaniu 

wieczystym  nieruchomości położonych przy 

ul.Chwaszczyńskiej, będących w użytkowaniu 

wieczystym osób prawnych 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Wynik głosowania  7/0/0 

______________________________________________ 

 
Komisja Rewizyjna – 9 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Informacje nt. remontu dachu w Zespole Szkół 

Nr 15 na Chwarznie. 

2. Realizacja wykonania budżetu za I półrocze 

2008 r. ze szczególnym uwzględnieniem 

wydatków na inwestycje miejskie, realizowane 

przez Wydział Inwestycji – Referat realizacji 

Inwestycji. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Ad. 1 . Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji 

Marek Łucyk, witając radnych i gości: Wiceprezydenta 

Marka Stępę i p. Naczelnik Wydziału Inwestycji Teresę 
Horiszna oraz przedstawił porządek obrad, który został 

przyjęty bez uwag. 

Ad. 2. Pani Naczelnik Teresa Horiszna przedstawiła 

komentarz do informacji przekazanej wcześniej w formie 

pisemnej członkom komisji rewizyjnej. Poinformowała 

również o stanie aktualnych prac w Zespole Szkół i 

terminach ich zakończenia (wszystkie prace powinny 

zakończyć się do 10.10.2008 r.). Wiceprezydent Marek 

Stępa dodał, że zajęcia dla uczniów, zamkniętej na czas 

remontów szkoły, odbywają się na terenie obiektów 

witomińskich (VIII LO). Umowy na dowóz dzieci do 

szkoły, które wygasną z chwilą oddania budynku szkoły 

w Chwarznie, mogą być przedłużone dzięki zawarciu 

odpowiednich zapisów. Raport z kontroli 

powykonawczej zostanie przedstawiony prawdopodobnie 

w obecnym tygodniu. Komisja wnosi o przekazanie jej 

członkom dokumentu. 

Ad. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 

2008 r. z zakresu inwestycji miejskich syntetycznie 

przedstawiła p. Naczelnik Teresa Horiszna. Omówiła 

kolejno zadania wykonane, będące w realizacji i powody 

niewykonania zaplanowanych na 2008 r. inwestycji, 

których m.in. realizacja związana była z dotacjami bądź 
prawem unijnym (zmiany).  

Ad. 3. Protokół został przyjęty bez uwag. 

Ad. 4. Posiedzenie komisji zaplanowano na 12 listopada 

br.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 
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Komisja Kultury – 10 września: 
 
Na zaproszenie Miejskiego Konserwatora Zabytków, dra 

Roberta Hirscha, komisja dokonała objazdu zabytków 

Gdyni-Północ (Chylonia i Oksywie). Zwizytowano: 

1. układ ruralistyczny starej wsi Chylonia, 

karczma Semmerlinga, szkoła w Chyloni, stary 

dworzec kolejowy, Lipowy Dwór, willa przy 

Chylońskiej 112A, kościół sw. Mikołaja. 

2. zabytki Oksywia: kościół sw. Michała 

Archanioła, cmentarz przykościelny, budynki 

dowództwa Floty. 

Najwięcej uwagi poświęcono kościołowi św. Mikołaja. 

Proboszcz parafii zapoznał komisję ze swoimi planami, 

dotyczącymi odsłonięcia gotyckich ścian budowli, i 

oświetlenia kościoła z zewnątrz. Komisja zapewniła ks. 

proboszcza o swoim całkowitym poparciu dla tych 

zamierzeń. 
______________________________________________ 

 
Komisja Oświaty – 11 września: 
 
Porządek: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia. 

3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą 
sesję RM 

4. Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela. 

Ad. 1 

W posiedzeniu uczestniczyli, oprócz członków komisji, 

wiceprez. E.Łowkiel oraz przedstawiciele związków 

zawodowych oświaty. 

Ad. 2 

Protokół przyjęto bez uwag. 

Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie żłobka 

„Niezapominajka” zreferowała wiceprez. E.Łowkiel. 

Nowy statut normuje wiele kwestii dotąd 

nieuregulowanych. Normowanie wielu z pozoru 

drobiazgowych spraw okazuje się bardzo przydatne, gdy 

dochodzi do sporów. Nowy statut podejmuje również 
próbę rozwiązania problemu dziecka, które kończy 3 lata 

w ciągu roku szkolnego i powinno opuścić żłobek – 

ułatwia znalezienie dla niego miejsca w przedszkolu.  

Żłobki podlegają ustawie o SPZOZ, nie oświatowej. 

Opinia pozytywna – 4/0/0. 

Ad. 3 

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela przedstawiła 

wiceprez. E.Łowkiel.  

Proponowane zmiany idą bardzo daleko. Wciąż 
odbywają się debaty ze związkami zawodowymi, 

uzgadniające kolejne szczegółowe rozwiązania. Jeśli 
uzgodnienia zakończą się sukcesem, procedury mogłyby 

zostać zakonczone do grudnia. 

Odnośnie zarobków, związki zaakceptowały konsensus: 

podwyżka 10%, z czego 5% w styczniu i 5% we 

wrześniu. Wedle proponowanego rozwiązania nie 

podnosi się średniej płacy – która jest cyfrą bardzo 

mylącą, wręcz abstrakcyjną – a tabelę płac zasadniczych. 

Bardzo dobry jest kierunek myślenia ministerstwa, dla 

którego celem zmian jest, aby można było lepiej 

kształcić. 
Podstawa programowa musi zostać ściśle powiązana ze 

standardami wymagań, które też należy doprecyzować i 

uszczegółowić. Bardzo ważne jest określenie 

kompetencji kuratorium i organu prowadzącego (np. 

samorządu). Kuratorium powinno się skoncentrować na 

ocenie jakości kształcenia. W tej chwili nadzór ze strony 

kuratora ma charakter czysto urzędniczy. Dobrym 

pomysłem mogłaby być likwidacja kuratoriów i poddanie 

szkół ocenie zewnętrznej. Wizytatorzy powinni się dość 
często zmieniać, aby nie popaść w rutynę i nie 

„zaprzyjaźnić się” z ocenianą szkołą. 
Kosztem kompetencji kuratora powinny zostać 
zwiększone kompetencje samorządów i dyrektorów. 

Kluczem do pieniędzy w gminie jest arkusz 

organizacyjny placówki; kuratorium powinno w ogóle 

tego arkusza nie opiniować. Gmina powinna również 
zyskać większy wpływ na regulamin konkursu na 

dyrektora – miałaby zyskać więcej głosów, kosztem 

odjęcia 1 głosu rodzicom. Ścisłej regulacji wymaga też 
procedura wyłaniania delegatów rodziców. Delegat rady 

pedagogicznej absolutnie nie jest związany żadnymi 

wytycznymi ze strony rady. Można rozważyć również 
odstąpienie od kadencyjności dyrektorów, powierzanie 

im obowiazków na czas nieokreślony, z możliwością 
odwołania. W tej chwili dyrektor polskiej szkoły ma 

bardzo szerokie kompetencje – nie wiadomo do końca, 

czy to dobrze, czy źle. 

Obowiązek szkolny dla 6-latków -  obecnie w duzych 

miastach połowa 6-latków chodzi do szkół, na wsiach 

wszystkie, bo na wsiach nie ma przedszkoli. 

Wprowadzenie tego obowiązku ministerstwo chciałoby 

rozłożyć na 3 lata, ale Gdynia powinna się przygotować 
na przyjęcie wszystkich 6-latków naraz. Organizacja sali 

dla 6-latków już w tej chwili jest zupełnie inna niż sali 

szkolnej, więc nie ma ryzyka, że dzieci 5-letnie zostaną 
wciśnięte w ławki. Dla 5-latków ministerstwo proponuje 

prawo do przedszkola – przedszkole nie będzie mogło 

odmówić przyjęcia dziecka, ale rodzic nie będzie musiał 

dziecka do przedszkola posyłać. Cała reforma oznacza, 

że dzieci, rok wcześniej poszedłszy do szkoły, rok 

wcześniej będą też kończyć edukację. Obecnie 19-latek 

jest prawnym problemem dla szkoły – jest to dorosły już 
człowiek, który np. ma prawo sam sobie usprawiedliwiać 
nieobecności. 

Kolejnym problemem do rozwiązania jest przekształcanie 

placówek publicznych w niepubliczne – powinno to być 
regulowane na zasadach konkurencji. Placówka 

niepubliczna wychodzi spod kontroli miasta. Pensum 

godzin powinno zostać zróżnicowane do czasu pracy 

nauczyciela, jakiego wymaga dany przedmiot. 

Zwiększenie pensum przyniesie spore oszczędności – nie 

trzeba będzie zatrudniać emerytów ani płacić tylu 

nadgodzin. Nauczyciel nauczania początkowego 

powinien mieć takie pensum, jak jego uczniowie. 

Na zakończenie dyskusji r. M.Bzdęga poprosił o 

informację na temat wsparcia (doradztwa) zawodowego 

w szkołach – komisja prosi o tę informację p. Piotra 

Płockiego. 

Poruszano też kwestię przepływu środków z funduszu 

socjalnego do szkół. 

______________________________________________ 

 
Komisja Zdrowia – 17 września: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 24 

września 2008 r.: druk 4.3, 4.4. 
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5. Regulamin Nagród Prezydenta MG dla 

pracowników gdyńskiej służby zdrowia – 

wytypowanie kandydatów Komisji Zdrowia do 

nagrody. 

6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia – sytuacja 

bieżąca. Możliwości zabezpieczenia pomocy 

dzieciom krzywdzonym na terenie Miasta 

Gdyni. 

7. Świetlice socjoterapeutyczne na terenie Gdyni. 

8. Wolne wnioski. 

9. Korespondencja. 

10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji 

Ad. 1. Przewodniczący komisji Bogdan Krzyżankowski 

powitał zebranych oraz stwierdził prawomocność 
zebrania. 

Ad. 2. Porządek obrad został przyjęty (6/0/0) po 

przesunięciu kolejności punktów: pkt 6 będzie omówiony 

po pkt 3.  

Ad. 3. Protokół bez uwag został przyjęty w głosowaniu: 

6/0/0. 

Ad. 4. Dyskusje nad bieżącą sytuacją Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia w Gdyni rozpoczął Przewodniczący 

komisji od krótkiego wprowadzenia, wyjaśniającego 

powody zainteresowania komisji problemem placówki. 

Problem krzywdzenia dzieci, obecny coraz częściej w 

mediach, Gdynia zauważyła dużo wcześniej powołując 

unikatowa w skali kraju placówkę specjalistyczną. Dzięki 

pionierskim programom wprowadzonym przez wysoko 

wyspecjalizowana kadrę Ośrodka, zyskał on pozytywną 
opinię w kraju i za granicą, co potwierdzają otrzymane 

listy, opinie i wyróżnienia. Do komisji wpłynęły 

niepokojące sygnały o pojawiających się problemach, 

które, zdaniem Przewodniczącego spowodowały m.in.: 

odejście kilku specjalistów o unikatowym wykształceniu. 

Pani Dyrektor MOPS Mirosława Jezior przedstawiła 

sprawozdanie z okresu działalności (od 15.07 do 

31.08.2008 r.) pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu 

Placówek Specjalistycznych Joanny Antkiewicz. Ze 

sprawozdania wynika, że osoby, które złożyły 

wypowiedzenie (3 pracowników – 2 etaty) nie przyjęły 

zmiany dot. dyscypliny pracy, polegającej na 

wykonywaniu czynności stanowiących tzw. pracę własną 
poza siedzibą placówki (praktyka zaakceptowana przez 

poprzedniego dyrektora umożliwiała pracę poza 

ośrodkiem, co jest niezgodne z odnośnymi przepisami 

prawa). Terapie prowadzone przez odchodzących 

pracowników zostały przez nich zakończone, a na wakaty 

przyjęto nowych specjalistów.  Zmieniła się również 
osoba, zatrudniona jako konsultant prawny (obecnie 

będzie urzędował 2 godz. tygodniowo, poprzednio – 2 

godz. miesięcznie. Kwota wynagrodzenia pozostanie 

niezmieniona). Do uregulowania w miesiącu wrześniu 

pozostaje sprawa superwizji zespołu pracowników oraz 

indywidualnej dla każdego psychologa (zbyt wysokie 

koszty dotychczasowej usługi ośrodka w Warszawie, 

rezygnacja psychologa – psychoterapeuty). Według Pani 

Dyrektor ZPS placówka funkcjonowała bez specjalnych 

zakłóceń, a trudności kadrowe rozwiązywane były na 

bieżąco. Radny Rafał Geremek zauważył, że odejście 

33% kadry jest niepokojące. Pani Dyrektor M. Jezior 

stwierdziła, że poczynione zmiany dot. dyscypliny pracy 

mogły wpłynąć na decyzję pracowników. Radny poprosił 

o sprawdzenie, czy rezygnujące z pracy osoby korzystały 

z doskonalenia zawodowego finansowanego przez Miasta 

Gdynia oraz czy odpowiednie klauzule dot. 

„odpracowania” edukacji zostały zawarte w umowach o 

pracę. Przewodniczący komisji wysłuchując wyjaśnień 

podkreślił, że zarzewiem konfliktów były nakazy kontroli 

w ośrodku, które ingerując w ochronę pacjentów 

naruszały jej zasady. Pani dyr. Jezior stwierdziła, że w 

opiniach zewnętrznych występował tylko jednostronny 

punkt widzenia. O wyjaśnienia nie poproszono MOPS-u. 

Radny R. Geremek zauważył, że konflikt w ośrodku 

pojawił się rok temu, a obecnie nic nie wskazuje na jego 

wyjaśnienie. Komisja jest przekonywana o tym, że nic się 
nie stało chociaż fakty (odejście 33% wysoko 

wykwalifikowanej kadry, która tworzyła pierwsze 

struktury oraz pozytywny obraz ośrodka) wskazują na 

zaistnienie problemów. Na pytanie radnego Sławomira 

Kwiatkowskiego o negatywne sygnały od pozostałych 

pracowników, pani Dyrektor MOPS odpowiedziała, że 

obecnie nie wpłynęły żadne skargi. Wyjaśniła również, 
że konkurs na stanowisko nowego dyrektora zespołu 

powinien być rozpisany i rozstrzygnięty we wrześniu 

(deklaracja Wiceprezydenta Michała Gucia). Radny Jerzy 

Miotke uważa, że rotacja personalna nie jest zjawiskiem 

nadzwyczajnym, konieczne jest unormowanie i 

uregulowanie zasad pracy, aby była ona racjonalna i 

efektywna. Przypomniał również o planach 

podporządkowania placówki pod struktury związane ze 

służba zdrowia lub organizacjami pozarządowymi. Pani 

dyrektor, wspierając swoją wypowiedź przepisami 

ustawowymi wyjaśniła, że obecny układ strukturalny jest 

zgodny z prawem (brak możliwości prawnych). W 

propozycjach skierowanych w tej sprawie do byłej. 

Dyrektor p. Joanny Fili, należało przeanalizować stopień 
zaangażowania środków gminnych, koniecznych do 

dokonania zmiany podporządkowania. Radny R. 

Geremek przypomniał o obiekcjach Wiceprezydenta 

Michała Gucia dot. jego zdaniem zbyt wysokich kosztów 

terapii w ośrodku. Dyrektor Jezior wyjaśniła, że w skali 

roku Placówka Interwencyjna generuje koszty na 

wysokim poziomie, co wynika m.in. z powodu braku 

odpowiednich specjalistów. Obok wykształcenia 

niezbędne są odpowiednie predyspozycje. Zapewniła, że 

dobro podopiecznych jest zabezpieczone, a pojawiającym 

się nowym szansom na rozwój ośrodka trzeba dać szanse 

i czas.  

Komisja wnosi do Pana Wiceprezydenta Michała Gucia o 

pilne przygotowanie i rozstrzygnięcie do 15 października 

2008 r. konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Placówek Specjalistycznych w Gdyni oraz podjecie 

działań gwarantujących stabilność kadry specjalistycznej 

w placówce. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów: 

6/0/0.  

Przewodniczący zapytał o kwalifikacje osób 

zatrudnionych w ośrodku przy ul. Demptowskiej (Dom 

Dziecka). Dyrektor Jezior wyjaśniła, że ośrodek prowadzi 

szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze 

(Rodzinne Domy Dziecka) oraz terapie i diagnostykę dla 

dzieci. Ośrodek jest w organizacji, zatrudnia 3 

terapeutów o wykształceniu psychologicznym i 

psychoterapeutycznym (1,5 etatu) oraz dyrektora.  

Pani Dyrektor M. Jezior zobowiązała się do przekazania 

informacji w sprawie rotacji personelu w ZPS na 

przestrzeni ostatniego roku oraz warunków umów o pracę 
dot. szkoleń finansowanych przez gminę.  
Ad. 5. Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia „Programu ochrony środowiska 

wraz z planem gospodarki odpadami na lata 

2008-2010 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2011-2014 dla Miasta Gdyni” z 

poprawkami. Opinia pozytywna: głosowanie: 

5/0/0. 
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b) uchylenia statutu Żłobka „Niezapominajka” w 

Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23 (…) oraz 

zatwierdzenia nowego statutu (…). W dyskusji 

podniesiono problem braku miejsc w jedynym 

żłobku gdyńskim (30 dzieci oczekujących). 

Pani Wiceprezydent uważa, że przyjęcie 

sześciolatków do szkół spowoduje zwiększenie 

ilości miejsc w przedszkolach, a tym samym 

umożliwi oddanie dziecka już 2,5-letniego pod 

przedszkolna opiekę. W przedszkolach 

mogłyby powstawać punkty „żłobkowe”. W 

trosce o maluchy zachęca jednak rodziców do 

korzystania z urlopów wychowawczych i 

zapewnienie opieki dzieciom małym w domu, 

jeżeli istnieje taka możliwość. Opinia 

pozytywna: głosowanie 6/0/0.  

Ad.6. Pani Wiceprezydent poinformowała, że obecnie w 

Gdyni działa 16 świetlic socjoterapeutycznych, 

działających według zasad przyjętych zarządzeniem. 

Prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Słabością 
systemu jest finansowanie, które mają rozwiązać 
proponowane w budżecie zmiany. Planowane jest 

również zawarcie zapisów ograniczających uciążliwą 
biurokrację. Z pełnym tekstem znowelizowanego 

zarządzenia radni zostaną zapoznani w terminie 

późniejszym.  

Ad. 7. Pani Wiceprezydent krótko zreferowała regulamin 

przyznawania nagród Prezydenta MG dla pracowników 

służby zdrowia. Członkowie komisji ustalili zgłaszanie 

Przewodniczącemu Komisji kandydatów do nagrody 

drogą elektroniczną.  
Ad. 8 i 9 – brak wniosków i korespondencji. 

Ad. 10. Termin kolejnego posiedzenia – 22 październik 

2008 r. godz. 17.00. Istnieje możliwość zwołania komisji 

w innym terminie celem rozpatrzenia kandydatur do 

nagrody Prezydenta. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 
 

2008-09-10: 

 

7461/08/V/P zmiany treści zarządzenia 

Nr 7066/V/2008/P Prezydenta Miasta 

Gdyni z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie 

organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy 

Gdynia Witomino-Radiostacja  festynu 

rodzinnego 

7462/08/V/P zawarcia aneksu do umowy 

nr KB/130/OK/7/W/2008 z dnia 25 lutego 

2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a 

Pomorskim Stowarzyszeniem Musica 

Sacra 

7463/08/V/P zawarcia aneksu do umowy 

nr KB/129/OK/6/W/2008 z dnia 25 lutego 

2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a 

Pomorskim Stowarzyszeniem Musica 

Sacra 

7464/08/V/P zawarcia aneksu nr 2 do 

umowy nr KB/128/OK/5/W/2008 z dnia 

25 lutego 2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia 

a Pomorskim Stowarzyszeniem Musica 

Sacra 

7465/08/V/U akceptacji zmiany treści 

umowy nr KB/463/UI/92/W/2008 z dnia 

08.08.2008r dotyczącej zadania: ,,Budowa 

sieci kanalizacji deszczowej w ul. 

Starodworcowej w Gdyni” 

7466/08/V/O przyznania dotacji dla 

podmiotu prowadzącego działalność 
pożytku publicznego na wspieranie zadań 

z zakresu działań wychowawczo-

edukacyjnych dzieci i młodzieży w 

zakresie nowych technologii 

7467/08/V/O udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni 

do sprzedaży pojazdu służbowego marki 

Polonez 1500 

7468/08/V/O dofinansowania kosztów 

związanych z wyjazdem uczniów i 

opiekuna z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na 

Międzynarodową Konferencję w 

Singapurze w ramach the Fourth Annual 

Session of THIMUN – Singapore 

7469/08/V/O akceptacji aneksu nr 1 do 

umowy nr  KB/220/UO/19-W/2008 na 

dofinansowanie zadania „Wystawki 

wiosna 2008 - zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych” dla Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i 

upoważnienia podpisania umowy o dotację 
celową 

7470/08/V/S udzielenia zamówienia 

publicznego, do kwoty 14.000 EUR na 

wykonanie usługi odkażania akt w 

komorze próżniowej Archiwum 

Państwowego w Gdańsku 

7471/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7472/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7473/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7474/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7475/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7476/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7477/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7478/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7479/08/V/M cofnięcie powództwa o 

wydanie Gminie Gdynia lokalu przy  ul. 3 

Maja 

7480/08/V/M uporządkowania terenu 

gminnego przy ul. Powstania 

Wielkopolskiego 76 w Gdyni 
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7481/08/V/M wyrażenia stanowiska 

Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu 

uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 

budynku przy ul. Świętojańskiej 141-145 

w Gdyni 

7482/08/V/M wyrażenia stanowiska 

Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu 

uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej 

budynku przy ul. Legionów 74-80 

7483/08/V/M zamówienia, do kwoty 14 

000 EURO,  druku zaproszeń na imprezę 
towarzyszącą 33. Festiwalowi  Polskich 

Filmów Fabularnych w Gdyni. 

7484/08/V/M ustalenia wykazu 

nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni  

przy  ul. Bernadowskiej przeznaczonej do 

wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 

lata 

7485/08/V/M określenia warunków 

nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni, 

nieruchomości niezabudowanej 

przeznaczonych pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód 

7486/08/V/M określenia warunków 

nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości niezabudowanej 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód 

7487/08/V/M udzielenia zamówienia 

publicznego na wycenę nieruchomości 

7488/08/V/M zmiany treści umowy 

dzierżawy nr MG/104/D/07, przedmiotem 

której jest nieruchomość położona w 

Gdyni przy ul. Buraczanej 

7489/08/V/M zmiany treści umowy 

dzierżawy nr MG/48/D/08 przedmiotem 

której jest nieruchomość położona w 

Gdyni przy ul. Rdestowej/Sojowej 

7490/08/V/M upoważnienie do  

podpisania Aneksu  Nr 4 do umowy 

dzierżawy nr TG /313/93 przedmiotem 

której jest grunt położony na placu 

targowym - stragan 16/9 

7491/08/V/M zmiany § 2 zarządzenia Nr 

6874/08/V/M z dnia 08 lipca 2008 

ustalenia warunków oddania w 

użytkowanie wieczyste ułamkowej 

niewydzielonej części gruntu 

przynależnego do lokalu niemieszkalnego 

położonego przy ul. Kopernika 

7492/08/V/M wykonania prac w lokalu 

mieszkalnym przy ul. Rolniczej 10a w 

Gdyni 

7493/08/V/M opracowania bilansu ciepła 

oraz mocy i sposobu rozliczeń za zużycie 

ciepła dla budynku mieszkalnego 

położonego przy ul. Chrzanowskiego 

10ABC 

7494/08/V/M przejęcia lokalu 

mieszkalnego w budynku mieszkalnym 

przy ul. Św. Wojciecha 9a w Gdyni w 

zasób gminny 

7495/08/V/M wymiany stolarki 

budowlanej w gminnych lokalach 

mieszkalnych będących w zasobach 

Administracji Budynków Komunalnych 

Nr 4 w Gdyni 

7496/08/V/M remontu nawierzchni 

asfaltowej drogi wewnętrznej osiedlowej 

przy ul. Śląskiej 51  w Gdyni 

7497/08/V/M wykonania dodatkowych 

prac w związku z remontem tarasu 

ziemnego przy ul. Partyzantów 39 w 

Gdyni 

7498/08/V/M remontu szamba przy 

budynku gminnym położonym przy ul. 

Sanockiej 8 

7499/08/V/S zakupu artykułów 

elektrycznych dla UMG w 2008r o 

wartości do 14.000 EUR 

7500/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

mikrofonu do sali posiedzeń Urzędu 

Miasta Gdyni  o wartości do 14.000 EUR 

7501/08/V/U unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości do 206.000 

EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia: „Budową sieci trakcyjnej 

trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa 

Pomorskiego” 

7502/08/V/U zawarcia umowy w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków 

budowy dróg publicznych spowodowanej 

inwestycją niedrogową – rozbudową i 

nadbudową budynku biurowego SKOK 

przy ul. Legionów 126 – 128 

7503/08/V/S udzielenia zamówienia 

publicznego na rozplakatowanie 

obwieszczeń dot. przeprowadzenia na 

terenie miasta Gdyni rejestracji 

przedpoborowych, mężczyzn urodzonych 

w 1990r. 

7504/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 

EUR, wykonania, montażu i demontażu 

powłok na bramownice oraz montażu i 

demontażu transparentów w kształcie 

żagla o treści promującej 33. Festiwal 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

7505/08/V/P zamówienia zmian w CMS 

(panelu administracyjnym) do 

redagowania www.gdynia.pl 

7506/08/V/M zamówienia, do kwoty 14 

000 EUR, na emisję ogłoszenia 

informującego o przetargu nieruchomości 

gminnej w Gdyni Orłowie w magazynie 

Portu Lotniczego Gdańsk – Live&Travel 
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7507/08/V/M zamówienia, do kwoty 

14.000 EUR, na wykonanie spotu 

reklamowego promującego miasto Gdynia, 

z okazji XXXIII FPFF w Gdyni 

7508/08/V/U udzielenia zamówienia 

publicznego do  14 000 EUR na pełnienie 

nadzoru autorskiego nad realizacją 
inwestycji pn. „Rozbudowa Cmentarza 

Komunalnego w Gdyni przy ul. 

Spokojnej” 

7509/08/V/U udzielenia zamówienia 

publicznego z wolnej ręki na wykonanie 

robót dodatkowych związanych z 

inwestycją pn. „Budowa ulicy Ateny i 

ulicy Amora w Gdyni-Chwarznie” 

7510/08/V/U udzielenia zamówienia 

publicznego do 14 000 EUR na wykonanie 

obniżenia krawężnika przy ul. Orlicz 

Dreszera 28 

7511/08/V/U uiszczenia opłaty sądowej 

za odpis z Księgi Wieczystej 

nieruchomości, której geodezyjny podział 

jest dokonywany  w związku z realizacją 
ulicy Tetmajera 

7512/08/V/P udzielenia zamówienia 

publicznego na organizację pobytu 

przedstawicieli Seattle w Gdyni 

7513/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

usług szkoleniowych dla pracowników 

Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku 

7514/08/V/U wyrażenia zgody na 

odstąpienie od zawartej umowy i 

akceptacji rozliczenia finansowego z 

tytułu odstąpienia od umowy na pełnienie 

funkcji nadzoru  inwestorskiego nad 

realizacją i w okresie gwarancji na 

zadaniu: ,,Odprowadzenie wód opadowych 

z oś. Pogórze II w Gdyni – etap II” 

7515/08/V/M określenia warunków 

nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości niezabudowanej 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód 

7516/08/V/M udzielenia zamówienia, do 

kwoty 14.000 EUR, na zamieszczenie 

ogłoszeń prasowych informujących o 

zapytaniu ofertowym na opracowanie 

graficzne materiałów reklamowych zlotu 

żaglowców The Tall Ships’ Races 2009 

Gdynia. 

7517/08/V/M zlecenia do kwoty 14000 

EUR, wykonania, montażu i demontażu 

baneru informującego o przetargu na 

nieruchomość przy ul. Zacisznej w Gdyni-

Orłowie 

7518/08/V/U zawarcia umowy w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków 

budowy dróg publicznych spowodowanej 

inwestycją niedrogową – budową budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 7-

kondygnacyjnego z kondygnacją 
podziemną oraz rozbiórką budynku 

usługowego na przy ul. Chwarznieńskiej 

36 w Gdyni 

7519/08/V/M zakupu maskotek - misiów 

w sweterkach z logo Gdyni - na potrzeby 

promocji miasta 

7520/08/V/P organizacji spotkania 

inaugurującego 33 Festiwal Polskich 

Filmów Fabularnych w Gdyni 

7521/08/V/M zatwierdzenia postępowania 

na udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego do 

wartości 206.000 EUR na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa 

sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z 

budową oświetlenia ulicznego w Gdyni  i 

w Sopocie” 

7522/08/V/M określenia warunków 

nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni 

nieruchomości niezabudowanej 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia – Zachód 

7523/08/V/S uregulowania opłaty  

związanej z wymianą dowodu 

rejestracyjnego samochodu służbowego 

Straży Miejskiej 

7524/08/V/S wyrażenia zgody na 

wymianę kontaktu chwytaczy w dźwigu 

osobowego Q=525 kg znajdującego się w 

budynku UMG o wartości do 14.000 EUR 

7525/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

kalkulatorów i czajników 

bezprzewodowych o wartości do 14.000 

EUR 

7526/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

mebli dla Wydziału Spraw Społecznych i 

Wydziału Geodezji o wartości do 14.000 

EUR 

7527/08/V/U udzielenia zamówienia 

publicznego do 4000 EUR na opracowanie 

wielobranżowej koncepcji ul. Żwirowej w 

Gdyni 

7528/08/V/S przeprowadzenia przeglądu 

technicznego sprzętu do ratownictwa 

drogowego Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wiczlinie 

7529/08/V/U zamówienia druku 

zaproszeń na międzynarodową konferencję 
„Modernizm w Europie – modernizm w 

Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX 

wieku i jej ochrona” 

7530/08/V/M przekazania dotacji dla SP 

ZOZ Szpitala Morskiego w Gdyni 

7531/08/V/K zmian w budżecie miasta 

Gdyni na rok 2008  

7532/08/V/K zmiany zarządzenia 

prezydenta miasta Gdyni nr 4626/08/V/K 

w sprawie ustalenia układu 
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wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 

2008 rok  

7533/08/V/K zmiany zarządzenia 

prezydenta miasta Gdyni nr 4627/08/V/K 

w sprawie ustalenia harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budżetu 

miasta Gdyni na 2008 rok  
7534/08/V/K ulokowania wolnych środków 

budżetowych na rachunku lokaty terminowej. 

7535/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

25 sztuk planu ściennego Trójmiasta i 

okolic oraz 10 sztuk ściennej mapy Polski 

7536/08/V/U 1.      rozpoczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a 

poniżej 5.150.000 EUR na wybór 

wykonawcy roboty budowlanej objętej 

zadaniem: „ Zagospodarowanie terenu 

sportowo-rekreacyjnego Skate Plaza w 

Gdyni pomiędzy ul. Jana z Kolna i ul. 

Wójta Radtkego. 

7537/08/V/U wszczęcia postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 

EUR na wykonanie zadania „Budowa 

kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie 

nawierzchni w ul. Górniczej w Gdyni”. 

7538/08/V/U wszczęcia postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 

206.000 EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci 

trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy 

Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli 
trolejbusowej i przebudową oświetlenia w 

osiedlu Fikakowo w Gdyni”. 

7539/08/V/U wystąpienia o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego na budowę ul. 

Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz budowę kanalizacji 

deszczowej w ulicy Kopernika i 

Redłowskiej w Gdyni. 

7540/08/V/M zmiany zarządzenia nr 

6314/2008/V/M  w sprawie ustalenia 

wykazu lokali użytkowych stanowiących 

własność Gminy Miasta Gdyni 

przewidzianych do wynajęcia w drodze 

publicznego nieograniczonego przetargu 

ustnego oraz regulaminu przetargu 

7541/08/V/M określenia wykazu oraz 

warunków sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy 

nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 

Halickiej 7a. 

7542/08/V/M 1.      ustalenia ceny oraz 

wykazu lokalu niemieszkalnego 

stanowiącego własność Gminy Miasta 

Gdyni położonego przy ul. Necla 15-17 kl. 

17 – pasmanteria do sprzedaży na rzecz 

najemcy w trybie bezprzetargowym. 

7543/08/V/M zmiany zarządzenia nr 

6410/08/V/M  w spawie określenia 

warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta 

Gdyni nieruchomości niezabudowanej 

przeznaczonej pod budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

obszarze Gdynia-Zachód a docelowo pod 

drogę publiczną. 
7544/08/V/O uruchomienia środków 

ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta 

Gdyni na rok 2008 

7545/08/V/P przyznania nagrody 

Prezydenta Miasta Gdyni na 33 Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych 

7546/08/V/P .realizacji w Gdyni dwóch 

odcinków programu pt.” Kanapa 

Metropolii”. 

7547/08/V/P finansowania produkcji 

spotu promującego zasady parkowania na 

miejscu dla osób niepełnosprawnych. 

7548/08/V/P zorganizowania gdyńskiej 

części XI Kongresu EURpejskiej Federacji 

Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich 

Gdańsk 2008. 

7549/08/V/P organizacji z inicjatywy 

Rady Dzielnicy Gdynia-Pogórze festynu 

integracyjnego na terenie Zespołu Szkół 

Nr 11 przy ul. Porębskiego 21 w dniu 20 

września 2008 r. w godzinach 15.00-22.00. 

7550/08/V/O podpisania porozumienia 

pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Panem 

Piotrem Widuchem prowadzącym 

działalność pod nazwą Thornmann 

Recycling, o współpracy w ramach 

organizacji „Tygodnia ekologicznego”. 

7551/08/V/O upoważnienia dla pana 

Bogdana Zajdzińskiego – dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 15 w Gdyni do 

podpisania umowy użyczenia z Parafią 
rzymskokatolicką pw. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej w Gdyni Chwarznie. 

7552/08/V/M wykonania podłączenia 

budynku mieszkalnego położonego p[rzy 

ul. Handlowej do miejskiejsieci kanalizacji 

sanitarnej 

7553/08/V/R upoważnienia do podpisania 

porozumienia nr 3/2008 z sopotem 

miastem na prawach powiatu w sprawie 

pokrywania kosztów rehabilitacji 

mieszkańca Sopotu w warsztatach terapii 

zajęciowej przy ul. Hallera 

7554/08/V/R akceptacji aneksu nr 1/2008 

do umowy KB/23/MOPS dotyczącej 

realizacji zadania polegającego na 

wspieraniu samotnych matek i rodzin 

ubogich 

 

2008-09-11: 



10 

 

 

7555/08/V/U rozpoczęcia postępowania o 

udzielenie  zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 

EUR na wybór Wykonawcy roboty 

budowlanej objętej zadaniem : „Stadion 

rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni” 

7556/08/V/U rozpoczęcia postępowania o 

udzielenie  zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego 

powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 

EUR na pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i w okresie 

gwarancji zadania : „Stadion rugby z 

zapleczem socjalnym w Gdyni” 

 

2008-09-16: 

 

7557/08/V/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta 

Gdynia przy podejmowaniu uchwały 

Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy 

ul. Kopernika 7 w Gdyni. 

7558/08/V/O dofinansowania dla Szkoły 

Podstawowej Nr 21 w Gdyni kosztów 

wydruku podręcznika „Policyjna foczka 

uczy zasad bezpieczeństwa” 

7559/08/V/O dofinansowania dla VI Liceum 

Ogólnokształcącego kosztów pobytu w 

Gdyni uczniów i opiekunów z liceum w 

St. Junien w ramach wymiany polsko – 

francuskiej 

7560/08/V/O dofinansowania dla Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni 

kosztów pobytu uczniów i opiekunów z 

liceum w Bussum (Holandia) w ramach 

współpracy międzynarodowej 

7561/08/V/O wyrażenia zgody na użyczenie sali 

gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć 
sportowych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni 

7562/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie do 14.000 EURO na rehabilitację 
dla mieszkańców dzielnicy 

7563/08/V/P rozbudowy systemu lokalizacji i 

nadzoru pracy pojazdów techniką GPS w 

MCZK  

7564/08/V/P zmiany zarządzenia nr 4095/07/V/P 

dotyczącego udzielenia zamówienia 

publicznego do 14.000 EUR na pełnienie  

funkcji inżyniera projektu nad 

przygotowaniem zadania – rozbudowa 

monitoringu wizyjnego miasta Gdyni 

7565/08/V/P akceptacji Aneksu Nr 4 do 

porozumienia zawartego pomiędzy 

Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą 
Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie 

dofinansowania kosztów funkcjonowania 

Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 

2008 

7566/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 

drogomierzy dla Straży Miejskiej o 

wartości do 14.000 EUR 

7567/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7568/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7569/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7570/08/V/M kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i egzekucyjnego 

7571/08/V/M remontu  budynku mieszkalnego  przy 

ul. Waszyngtona 28-32 w Gdyni 

7572/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul.  

Zamenhofa 2  w Gdyni 

7573/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Tucholskiej 7 w Gdyni 

7574/08/V/M naprawy kanalizacji i usuwania awarii 

na terenie gminnym przy Al. Jana Pawła II 

9-11 w Gdyni 

7575/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Chylońskiej 59-63 w Gdyni 

7576/08/V/M wykonania remontu budynku 

mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 26 w 

Gdyni 

7577/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Opata Hackiego 31 w Gdyni 

7578/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Nauczycielskiej 4 w Gdyni 

7579/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Gen. Maczka 6 w Gdyni 

7580/08/V/M remontu budynku mieszkalnego przy 

ul. Demptowskiej 101 w Gdyni 

7581/08/V/M wykonania projektu technicznego 

rozbiórki budynku mieszkalnego oraz jego 

likwidacji wraz z uporządkowaniem terenu 

po rozbiórce przy ul. Unruga 31 w Gdyni 

7582/08/V/M oświetlenia placu zabaw przy ul. 

Dickmana 24 w Gdyni 

7583/08/V/M remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 

Morskiej 108 ACŁ w Gdyni 

7584/08/V/M wykonania remontu nawierzchni 

chodnikowej oraz skarpy przy budynku 

socjalnym ul. Żeglarzy 7 w Gdyni 

7585/08/V/M podłączenia budynku mieszkalnego 

przy ul. Bydgoskiej 13 w Gdyni 

7586/08/V/M udzielenia zgody na używanie herbu 

Miasta Gdyni 

7587/08/V/M zmiany brzmienia zarządzenia nr 

7294/08/V/M w sprawie zlecenia, do 

kwoty 14.000 EUR, aktualizacji treści 

gdyńskich mapek tematycznych 

7588/08/V/M przeprowadzenia publicznego 

nieograniczonego przetargu ustnego na 

sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Miasta Gdyni 

7589/08/V/M określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód 
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7590/08/V/M wykonania robót przy budynku 

socjalnym położonym przy ul. Żeglarzy 5 i 

7 

7591/08/V/M budowy sieci kanalizacji sanitarnej do 

pawilonów gastronomicznych przy Al. 

Jana Pawła II 9-11 

7592/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr 

KB/537/UI/178/W/2005 na pełnienie 

funkcji Inżyniera Projektu ,,Budowa Trasy 

Kwiatkowskiego w Gdyni- III etap” 

7593/08/V/M podziału i remontu lokalu 

kryzysowego położonego przy ul. 

Żeglarzy 5 

7594/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008r. 

7595/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup licencji Oracle/ 

7596/08/V/U unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia do 206 000 EUR na 

wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej 

w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę 
trolejbusową  przy SKM Gdynia 

Grabówek” 

7597/08/V/U wszczęcia postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 

206 000 EUR na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla 

przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci 

trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do 

Oksywia o pętlę trolejbusową  przy SKM 

Gdynia Grabówek” 

7598/08/V/U wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 

14.000 EUR a poniżej 5.150 000 EUR na 

wykonanie zadania ,,Utwardzenie 

nawierzchni płytami YOMB w ul. Goska 

w Gdyni” 

7599/08/V/M zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta 

Gdyni nr 7282/08/V/M z dn.19.08.2008 r. 

dotyczącego udzielenia zamówienia na 

dostawę zdjęć lotniczych obszaru Gdyni 

7600/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008 roku 

7601/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, 

na emisję reklamy promującej Gdynię w 

magazynie „VisitGdańsk” 

7602/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 

zamieszczenia artykułów prasowych 

poświęconych modernizacji przystani 

rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II 

7603/08/V/U akceptacji wyniku postępowania na 

udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

5.150.000 EUR na wykonanie roboty 

budowlanej: „Budowa sygnalizacji 

świetlnej na przejściu dla pieszych przez  

ul. Jaskółczą (w rejonie budynku nr 20) w 

Gdyni” 

7604/08/V/U wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego do 5.150.000 

EUR, na wykonanie roboty budowlanej: 

„Budowa sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych przez ul. Chylońską 
(w rejonie ul. Żytniej) w Gdyni” 

7605/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14.000 EUR na wykonanie robót 

związanych z przebudową części dachu 

Zespołu Szkół nr 15 przy ulicy Jowisza 60  

7606/08/V/U uczestnictwa w ogólnopolskim 

Konkursie PZITB „BUDOWA ROKU 

2008” obiektu krytej pływalni przy 

Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ulicy 

Stawnej 4/6 

7607/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy 

KB/798/UI/319-W/2007 na wykonanie 

geodezyjnego wydzielenia nieruchomości 

przeznaczonych pod realizację inwestycji 

pn.: „Regulacja Źródła Marii na odcinku 

od ul. Nałkowskiej do torów PKP” 

7608/08/V/U wystąpienia o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: 

„Budowa ul. Wzgórze Bernadowo wraz z 

infrastrukturą techniczną” 

7609/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług 

szkoleniowych dla pracowników Urzędu 

Miasta Gdyni w 2008 roku 

7610/08/V/S przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego 

powyżej 206.000 EURO w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę 
dla Urzędu Miasta Gdyni tablic 

rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie 

starych tablic rejestracyjnych 

7611/08/V/S zmiany treści zarządzenia nr 

4859/08/V/S z dnia 29.01.2008 r. oraz 

zmiany treści umowy nr 306/BHP/1/2008 

z dnia 29.01.2008 r 

7612/08/V/S zmiany zarządzenia nr 6016/08/V/S 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 

kwietnia 2008 r. w sprawie otwarcia 

postępowania o zamówienie publiczne na 

zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb 

Urzędu Miasta Gdyni 

7613/08/V/S udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup i aktualizację programów 

antywirusowych dla Urzędu Miasta Gdyni 

7614/08/V/S wyrażenia zgody na zakup 2 zestawów 

kserokopiarek Canon iR2022 wraz z 

oryginalnymi stolikami, duplexem i 

tonerami – dla Urzędu Miasta Gdyni w 

2008 r. 
7615/08/V/S wyrażenia zgody na zakup niszczarek 

biurowych SKREBBA II dla Urzędu Miasta 

Gdyni w 2008 r. 
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7616/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 

14 000 euro na wykonanie projektu 

przyłączenia nieruchomości położonych w 

dzielnicy Chwarzno-Wiczlino do miejskiej 

kanalizacji sanitarnej 

7617/08/V/U wszczęcia postępowania na udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej 

14 000 EUR a poniżej 15 000 EUR na 

wykonanie zadania „Budowa kanalizacji 

deszczowej w ul. Architektów w Gdyni” 

7618/08/V/M udzielenia pełnomocnictwa na 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach 

7619/08/V/M nieskorzystania z prawa 

pierwszeństwa kupna nakładów 

poniesionych na wybudowanie 

tymczasowego pawilonu handlowego o 

powierzchni 12,70 m2 zlokalizowany na 

placu targowym – (boks handlowy nr 145) 

7620/08/V/M zmiany zarządzenia nr 7186/08/V/MG 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 sierpnia 

2008 r. 

7621/08/V/M zmiany zarządzenia nr 6241/08/V/M z 

dnia 20 maja 2008 roku w sprawie 

określenia warunków nabycia na rzecz 

Gminy Miasta Gdyni nieruchomości 

niezabudowanej przeznaczonej pod 

budowę kanału sanitarnego 

7622/08/V/R wprowadzenia regulaminu 

przyznawania nagród przez Prezydenta 

Miasta Gdyni za wybitne i nowatorskie 

osiągnięcia w dziedzinie pomocy 

społecznej 

7623/08/V/O udzielenia zamówienia publicznego do 

kwoty 14 000 EUR na wykonanie logo z 

hasłem „Gdynia naturalnie” 

7624/08/V/O zmiany zarządzenia nr 7321/08/V/O 

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 

sierpnia 2008 r 

7625/08/V/S wyrażenia zgody na zakup narzędzi do 

Archiwum Urzędu Miasta o wartości do 

14 000 EUR 

7626/08/V/U uchylenia zarządzenia nr 6903/08/V/U 

oraz udzielenia zamówienia publicznego 

do 14.000 EUR na aktualizacje oświetlenia 

ul. Frezerów 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu żaden z P.T. Radnych nie złożył 

interpelacji. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN 

KOMISJI RADY: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 

przed sesją, godz. 15.00 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 

godz. 17.00 

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 

16.15 

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 

przed sesją, godz. 16.00 

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 

17.00 

______________________________________________ 

 

INFORMACJA O TERMINACH 

POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
 

Komisja Budżetowa:      

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:       

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej    

Komisja Kultury:  24.09., godz. 11.30 

Komisja Oświaty:     

Komisja Rewizyjna:   12.11., godz. 17.00 

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     

Komisja Sportu i Rekreacji:  07.10., godz. 15.30, wyjazd  

Komisja Statutowa:     

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 23.09., godz. 

16.00  

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny  17.09., 

godz. 17.00 

_____________________________________________ 

 

 


