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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 44 

17 grudnia 2008 roku 

Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 16.12.08, godz. 14.30. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Rodziny – 5 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

4. Sytuacja w Specjalistycznym Ośrodku 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz 

w placówkach opiekuńczych dla dzieci – 

ośrodkach nadzorowanych przez MOPS 

5. Wolne wnioski. 

6. Korespondencja. 

7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 

Ad. 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych osób 

przewodniczący komisji Bogdan Krzyżankowski. 

Ad. 2. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie bez uwag. 

Ad. 3. Protokół z 15 października 2008 r. przyjęto bez 

uwag – głosowanie: 4/0/0. 

Ad. 4. Gościem komisji był Wiceprezydent Michał Guć, 
który na wstępie potwierdził otrzymanie pytań 

dotyczących sytuacji w placówkach opiekuńczych, 

zredagowanych przez członków komisji na 

wcześniejszych posiedzeniach. Oczytany został list od p. 

Justyny Zalewskiej-Klóski, który wywołał szereg 

artykułów w prasie. List zawierał oskarżenia pod 

kierunkiem p. Wiceprezydenta Michała Gucia, które 

zdaniem adresata są nieprawdziwe. Uważa, że 

pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 

popełnili przestępstwo ukrywania faktu wykorzystywania 

seksualnego. Obecnie trwa postępowanie prokuratorskie, 

które wyjaśni, czy doszło do przestępstwa. Odpowiadając 

na pytania p. Wiceprezydent wyjaśnił, że w 

korespondencji oraz dokumentacji ośrodka, 

funkcjonującego pod kierownictwem p. Joanny Fili brak 

jest informacji o podejrzeniach molestowania 

seksualnego. Obecnie pracownicy, którzy nie stwierdzili 

również zaistnienia takich zdarzeń wcześniej, zostali 

szczególnie uczuleni na te kwestie. Wiceprezydent M. 

Guć złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o 

przeprowadzenie kontroli w Domu Dziecka. Również 
Prokuratura ma zbadać czy doszło do nadużyć 
seksualnych w domach dziecka. Do tej pory 

procedowanie organu jest bardzo sprawne. Stwierdzony 

wcześniej jedyny przypadek molestowania nie był 

zgłoszony ani wykryty przez terapeutów SOW. Pełen 

system opieki nad dzieckiem wymaga na wstępie 

zdiagnozowania podopiecznego, do czego została 

powołana placówka SOW, który jednak nie wywiązywał 

się z przyjętych zadań i obowiązków. SOW zajął się 
najpierw dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej. 

Wiceprezydent interweniował w sprawie przyspieszenia 

diagnostyki. Obecnie dzięki działaniom profilaktycznym 

dopływ dzieci do placówek jest mniejszy, a w zamiarze 

jest pełna diagnostyka obejmująca wszystkich 

podopiecznych. Przewodniczący B. Krzyżankowski 

zapytał o zarzut z pisma p. superwizor J. Zalewskiej-

Klóski, która twierdzi, że nie były wprowadzane 

zalecenia terapeutów dot. m.in.: oddzielenia ofiar od 

sprawców przemocy i przeprowadzenia szkolenia dla 

wychowawców i opiekunów RDD. Odnosząc się do 

zarzutów nie przestrzegania zaleceń terapeutów, p. 

Wiceprezydent wyjaśnił, że stwierdzony został przez 

opiekunów w Rodzinnym Domu Dziecka jeden 

przypadek ofiary-sprawcy i ofiary pozostałych w jednej 

placówce. Nie było niestety możliwości pozyskania dla 

dzieci specjalistycznej rodziny, pozwalającej na 

rozdzielenie podopiecznych. Na dzień dzisiejszy skutki 

są pozytywne. Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił 

przyczyny rozpadu rodzinnego Domu Dziecka, 

prowadzonego przez Fundację OAZA. Powracając do 

pisma p. Zalewskiej-Klóski wyjaśnił, że zlecił kontrolę w 

ośrodku na skutek skandalicznego zachowania 

pracowników SOW – skutkiem było zwolnienie p. dyr. J. 

Fili i odejście p. mgr Lewko. Nie było żądania wydania 

dokumentacji terapeutycznej. Pozostałe kontrole 

przeprowadzone były zgodnie z harmonogramem 

kontroli różnych służb. Stwierdzonych nieprawidłowości 

było bardzo dużo: merytorycznych (m.in.: brak realizacji 

postawionych celów) oraz organizacyjno – formalnych. 

Placówka działająca w systemie, która nie realizowała 

wyznaczonych celów, psuła działalność całego systemu. 

Na pytanie radnego Rafała Geremka, kto oceniał ośrodek 

pod względem merytorycznym, p. Wiceprezydent 

wyjaśnił, że ocena funkcjonowania Ośrodka w systemie 

była jego zadaniem. Dzieci w placówce są przede 

wszystkim diagnozowane z czego wynikają wskazania 

dla opiekunów. Jeżeli stwierdzony jest fakt molestowania 

równolegle sprawa trafia do prokuratora lub sądu oraz 

terapeuty.  

Radny R. Geremek zapytał, czy po stwierdzeniu 

nieprawidłowości w SOW, przeprowadzono analizę 
procedur, aby wyeliminować błędy oraz czy zostały 

wniesione zmiany. W sprawie stosowanych przez 

placówki procedur p. Wiceprezydent wyjaśnił, że w 

wyniku konsultacji poprzedzających zatrudnienie p. dyr. 

Fili zostały ustalone (niespisane) zasady postępowania, 

analogiczne jak w innych jednostkach systemu, które 

jednak nie były przez SOW wdrażane. Zmiana dyrektora 

umożliwiła wdrożenie procedur. Po stwierdzeniu nadużyć 
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seksualnych informacje weryfikuje terapeuta i kieruje 

sprawę do sądu. Wiceprezydent nie zastrzega sobie 

obowiązku informowania o konkretnych zdarzeniach, 

utrzymuje jednak stały kontakt z kierownikami jednostek. 

Nowy dyrektor SOW zostanie powołany po zakończeniu 

postępowania prokuratorskiego, być może w jego wyniku 

dojdzie do dalszych zwolnień. Prokuratura traktuje 

sprawę priorytetowo, p. Wiceprezydent był już 
przesłuchiwany, dostarczona została również w zeszłym 

tygodniu pełna dokumentacja. Jest nadzieja, że w 

perspektywie najbliższych miesięcy sprawa zostanie 

wyjaśniona. Burza medialna sprowokowana przez 

pracowników (w tym p. byłą dyrektor, chociaż brak w 

artykułach jej wypowiedzi) – zdaniem p. Wiceprezydenta 

– mogła napiętnować pokrzywdzone dzieci w środowisku 

szkolnym (brak jednak doniesień o takich przypadkach). 

Wiceprezydent zwrócił uwagę, że stygmatyzacji dzieci 

przebywających w placówkach ma swój udział 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, który w mediach 

insynuował, jakoby w placówkach dochodziło do 

przypadków molestowania. Pozytywnym efektem 

artykułów prasowych jest ujawnienie się osób 

pokrzywdzonych, które złożyły skargę na postępowanie 

jednej z terapeutek (5 przypadków).  Pismo zredagowane 

przez p. Zalewską – Klóskę w pierwszej kolejności trafiło 

do prasy, dopiero później otrzymał je p. Wiceprezydent, 

stąd wniosek o manipulacji i tendencyjności. Radny R. 

Geremek stwierdził, że należy zamknąć dyskusje o 

poszukiwaniu i określaniu winnych do czasu rozpoznania 

sprawy przez prokuraturę. Proponuje zająć się dalszym 

funkcjonowaniem ośrodka i zabezpieczeniem dzieci. 

Wiceprezydent stwierdził, iż Przewodniczący Komisji 

Zdrowia zaangażował się jako strona sporu. 

Przewodniczący Krzyżankowski odpowiedział, że w tej 

sprawie zawsze był obiektywnym arbitrem i wraz z 

Komisją próbował jedynie mediować i łagodzić konflikt. 

Stwierdził również, że dokonał wielu starań, by uniknąć 
medialnej wrzawy. Na potwierdzenie swoich słów 

przywołał sytuację, w której wręcz prosił redaktora 

Szymona Szadurskiego, by ze względu na delikatność 
omawianych tematów zrezygnował z zamiaru 

uczestnictwa w nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji 

Zdrowia zwołanym po zwolnieniu dyr. SOW. Wywiadów 

dla prasy udzielał dopiero wtedy, gdy sprawa nabrała 

rozgłosu, a wypowiedzi dotyczyły jedynie systemu opieki 

nad dziećmi krzywdzonymi  i analizy przyczyn 

patologicznej sytuacji w samym SOW. Zarzucił z kolei 

Prezydentowi Guciowi, że w sposób niezaprzeczalny sam 

stał się stroną. Wiceprezydent Michał Guć stwierdził, że 

fakt iż Przewodniczący Komisji nie inicjował kampanii 

medialnej dyskredytującej pracę placówek opiekuńczo-

wychowawczych nie jest żadnym dowodem 

obiektywizmu. Zaproponował też Przewodniczącemu 

Krzyżanowskiemu by przeczytał ponownie swoje 

wypowiedzi w mediach, w których twierdzi, iż fakty 

nadużyć miały miejsce i były ukrywane przez władze 

Miasta. Wiceprezydent potwierdził, iż jest stroną 
konfliktu, podobnie jak Przewodniczący Komisji, który 

nigdy nie próbował pełnić roli arbitra, lecz od początku 

sporu prezentował wyłącznie stanowisko jednej ze stron 

– pracowników SOW. Radny Rafał Geremek miał 

wątpliwość, czy tak jednoznaczne opowiedzenie się po 

jednej ze stron nie było błędem, czy Pan Wiceprezydent 

nie obawiał się, że był wprowadzany w błąd, że nie 

dyrektor Bronk, ale zespół terapeutów miał rację. Czy 

zastanawiał się nad konsekwencjami takiej sytuacji. 

Wiceprezydent odpowiedział, że analizował wszystkie 

możliwości i podjął słuszną decyzję. Zebrani dyskutowali 

na temat procedur wyboru dyrektora placówki. Radny R. 

Geremek stwierdził, że wybór p. Fili na dyrektora okazał 

się niefortunny. Zapytał p. Wiceprezydenta, czy 

dokonano analizy sposobu wyboru p. Fili na dyrektora 

ośródka i podjęto działania, żeby wyciągnąć wnioski z 

tego zdarzenia. Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, że 

wszyscy kierownicy placówek wyłaniani są w drodze 

konkursu. Wspomniał również o rozmowie z byłą panią 
dyrektor, w trakcie której oznajmiła, że sprawa trafi do 

prasy, ale nie ona rozpęta burzę medialną. Z rozmowy 

została sporządzona notatka służbowa. Rozmawiano 

również o  oświadczeniach pracowników, do złożenia 

których zostali wezwani przez p. Wiceprezydenta. 

Zapewnił on, że wobec wszystkich osób, które okażą się 
odpowiedzialne (winne) w wyniku śledztwa 

prokuratorskiego zostaną wyciągnięte konsekwencje. 

Wiceprezydent zaprzeczył, jakoby do MOPS-u zgłaszany 

był fakt molestowania, na który nie zareagowano. W 

takim przypadku terapeuta ma obowiązek zawiadomić 
prokuraturę, a żadnych zgłoszeń nie było. 

Przewodniczący komisji przytoczył treść pisma p. dyr. 

Fili do dyr. MOPS F. Bronka, która ponownie skierowała 

dyskusję na sprawę procedur postępowania. Ponieważ nie 

wszystko da się skodyfikować, część procedur opiera się 
na zwyczaju, trudno wtedy egzekwować postępowanie i 

wskazywać odpowiedzialnych. Radny Rafał Geremek 

zwrócił uwagę na konieczność takiego dopracowania 

procedur, by w większym stopniu zabezpieczały przed 

błędami osób pracujących z dziećmi krzywdzonymi. 

Modyfikowany system opieki ma przede wszystkim 

chronić dzieci i rodziny. W powyższym przypadku 

zawiódł czynnik ludzki. Pani Wiceprezydent Ewa 

Łowkiel pracuje nad możliwościami przejęcia przez NFZ 

poradni terapeutycznej, jednakże obecny system pomocy 

społecznej nie będzie prawidłowo funkcjonował bez 

etapu diagnozowania.  

Członkowie komisji dziękując p. Wiceprezydentowi za 

przybycie i informacje, poprosili o informowanie komisji 

w sprawie sytuacji w SOW.  

Ad. 5. Radny Sławomir Kwiatkowski ponowił wniosek o 

zainstalowanie oświetlenia przy Zespole Placówek 

Specjalistycznych w Gdyni, celem umożliwienia 

korzystania przez podopiecznych placówki z terenów 

sportowych i podniesienia bezpieczeństwa w czasie zajęć 
popołudniowych. Wniosek zostanie złożony 

Prezydentowi MG do budżetu na rok 2009. Głosowanie: 

6/0/0. 

Ad. 6. Zapoznano się z pismem Powiatowego Urzędu 

Pracy w sprawie planowanych zwolnień grupowych. 

Ad. 7. Ustalono termin kolejnego posiedzenia na 12 

listopada 2008 r. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 20 listopada: 
 
Lista obecności gości zaproszonych jest załączona do 

protokołu. 

Porządek obrad: 

1. przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 16.10 

2008 r.  

2. zapoznanie członków komisji z budżetami 

jednostek kultury na rok 2009 i wnioskami tych 

instytucji do przyszłorocznego budżetu:  

g. 15.30 – Miejski Konserwator 

Zabytków 
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g. 16.00 - Miejska Biblioteka 

Publiczna 

g. 16.30 – Muzeum Miasta Gdyni 

g. 17.00 - Centrum Kultury 

g. 17.30 – wydział Kultury, Sportu i 

Rekreacji 

3. dyskusja i sformułowanie wniosków komisji do 

budżetu  

4. sprawy wniesione i wolne wnioski 

Ad. 1 

Protokół przyjęto bez zastrzeżeń. 
Ad. 2 

− Miejski Konserwator Zabytków – budżet roku 2009 

utrzymany na poziomie roku bieżącego. Środki 

niewykorzystane (75 tys.) przechodzą na rok 

następny. W kwietniu br. nastąpił wzrost 

zatrudnienia w biurze konserwatora do 2,5 etatu. 

Konserwator nie wnioskował o dodatkowe środki.  

− MBP: wszystkie potrzeby biblioteki zostały 

uwzględnione w przyznanej dotacji na rok 2009, 

zwiększonej o 150 tys. zł (zakup serwera, estetyka 

pomieszczeń, meble, Gdyńska Nagroda Literacka, 

szkolenia, zakup kserokopiarki). Nie wnioskowała o 

zwiększenie środków. 

− Wydział Kultury – zaprezentował plany kulturalne 

na 2009. Nie wnioskował o zwiększenie środków. 

− Muzeum Miasta – dyrektor przedstawiła braki. 

Projekt budżetu zapewnia podstawową działalność. 
Braki: na kwotę 270.000 PLN – a instalację rolet na 

świetlikach dachu antresoli i na fasadach szklanych, 

wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego, 

wykonanie przepustów do wiązek kabli 

energetycznych. Komisja prosiła p. dyrektor o 

przygotowanie szczegółowej kalkulacji. 

− Teatr Miejski – braki:  

a. 250 tys. na funkcjonowanie sceny 

letniej,  

b. 400 tys. na rozpoczęcie obchodów 

50-lecia teatru,  

c. 100 tys. na wymianę pali na scenie 

letniej 

d. 100 tys. na adaptację pomieszczeń 
magazynowych przy ul. Żelaznej, 

e. 150 tys. wymiana sztankietów 

f. 120 tys. na zakup dużego samochodu 

do przewożenia materiałów. 

ogółem brak środków na kwotę 2 mln zł. 

− Centrum Kultury – potrzeby w zasadzie zostały 

zaspokojone. Potrzeba środków na dodatkowe 2 

etaty (prowadzenie kasy i prowadzenie funduszu 

filmowego). Wniosek o zwiększenie dodatku 

funkcyjnego dla dyrektora. 

Ad. 3 

Komisja przegłosowała następujące wnioski: 

1. Centrum Kultury w Gdyni – zwiększenie 

dotacji na 2 etaty – opinia 4/0/0 

2. Teatr Muzyczny – wypełnienie umowy z 

Marszałkiem Woj. Pomorskiego – kwota 

937.600 PLN – opinia 4/0/0 

3. Muzeum Miasta Gdyni – razem na kwotę 
270.000 PLN – opinia 4/0/0: 

a. na instalację rolet na świetlikach 

dachu antresoli i na fasadach 

szklanych, 

b. wykonanie dodatkowego przyłącza 

energetycznego, 

c. wykonanie przepustów do wiązek 

kabli energetycznych 

4. Teatr Miejski  - razem zwiększenie środków o 

700.000 PLN: 

a. w ramach 50-lecia Teatru na imprezy 

towarzyszące (album, wystawa, 

premiera) – 400.000 PLN – opinia 

3/1/0 

b. nowy magazyn na ul. Żelaznej 

(adaptacja i ochrona) – 100.000 PLN 

– opinia 4/0/0, 

c. wymiana oświetlenia – 200.000 – 

opinia 4/0/0, 

__________________________ 
 
Komisja Strategii i Polityki 
Gospodarczej – 25 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2009 – 

wydatki. 

3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad. 1. Posiedzenie otworzył powitaniem gości i radnych 

przewodniczący komisji Marcin Wołek. Następnie 

wyjaśnił problematykę obrad, które dotyczyć mają 
planowanych wydatków w budżecie Miasta Gdyni w 

roku 2009. Druga część komisji dotycząca inwestycji 

odbyła się wspólnie z Komisją Gospodarki 

Mieszkaniowej. W spotkaniu uczestniczyli Skarbnik MG 

prof. Krzysztof Szałucki oraz Wiceprezydenci Bogusław 

Stasiak i Marek Stępa. 

Ad. 2. Ad.2. Dyskusję na temat przyszłorocznego 

budżetu rozpoczęto od pytań dotyczących dochodów, 

tematyki poruszanej na ostatnim posiedzeniu. Radny 

Rafał Geremek poruszył sprawę planowanych dochodów 

Miasta z tytułu podatków od osób fizycznych. Wyjaśnień 
udzielał prof. K. Szałucki, który uspakajał obawy 

wywołane przez skutki kryzysu finansowego i sytuację w 

przemyśle stoczniowym. Przewiduje się uzyskanie 

planowanych dochodów w I półroczu 2009 roku, nie 

powinno być również spadków w drugiej połowie roku. 

Problemy mogą pojawić się w roku 2010. Dzięki małemu 

zaangażowaniu kredytowemu, Miasto w kolejnych latach 

może w razie potrzeby sięgnąć po środki z pożyczek.  

Wiceprezydent Bogusław Stasiak omówił główne działy i 

bloki wydatków w zakresie turystyki i gospodarki 

mieszkaniowej wraz z gospodarką gruntami i 

nieruchomościami. Przedstawił sytuację w 

Administracjach Budynków Komunalnych. Na pytanie 

radnego Tadeusza Szemiota przedstawił zakres prac 

związanych ze zwiększeniem wartości udziałów w „Eko 

Dolinie” (budowa kompostowni, sortowni i kwatery B2 - 

składowisko odpadów). Radny Grzegorz Bonk poprosił o 

informację w sprawie dynamiki wypłat odszkodowań dla 

osób, którym Miasto Gdynia nie zapewniła lokalu 

zastępczego. Pan Wiceprezydent wyjaśnił, że na 2009 r. 

zaplanowano kwotę 914 000 zł. na to zadanie. Wkrótce 

zostaną oddane do użytku kolejne lokale socjalne, co 

wpłynie na zmniejszenie skali potrzeb. Pan 

Wiceprezydent przedstawił relacje z dyżuru 

telefonicznego w redakcji „Faktu”.  

Wiceprezydent Marek Stępa omówił wydatki związane z 

inwestycjami miejskimi, udzielając wyjaśnień na temat 

poszczególnych pozycji budżetowych. Odpowiadał 

również na pytania radnych: w sprawie ul. Oliwkowej (I. 

Bekisz) – ulica zostanie w formie projektowej zlecona w 
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bieżącym roku, ul. Nowowiczlińskiej do rzeki Kaczej (I. 

Bekisz) – jest to przedmiot działań remontowych Zarządu 

Dróg i Zieleni, projekt przebudowy skrzyżowań w 

ramach programu „Likwidacja miejsc niebezpiecznych” 

(M. Horała) – trudność realizacji wynika z braku firm 

chętnych do projektowania w ramach przebudowy dróg 

gminnych (planowane m.in.: skrzyżowanie ul. Płk. 

Dąbka, Czernickiego i Wiejskiej), wzrost zatrudnienia w 

Biurze Planowania Przestrzennego (M. Horała) – wynika 

z konieczności zwiększenia tempa prac nad tworzeniem 

planów miejscowych zagospodarowania, przebudowa ul. 

Chwarznieńskiej (A. Bień) – zostaną wykonane prace 

będące w kompetencjach Miasta (z wyłączeniem prac 

należących do Dyrekcji Dróg Publicznych, m.in. 

przebudowa łączników), przeszkody w realizacji 

poszczególnych ulic gminnych (J. Miotke) – ul. Cechowa 

– rozpoczęcie negocjacji w sprawie zmiany zakresu prac, 

wynikającej z konieczności zmiany umowy z inwestorem 

ul. Jantarowej: Miasto wykona przebudowę skrzyżowania 

ul. Cechowej i Jantarowej, ul. Starodworcowa – obecnie 

wykonywana tam jest lokalna inicjatywa w zakresie 

kanalizacji deszczowej, system płatnego parkowania (J. 

Miotke) – rozstrzygnięcie przetargu w grudniu i 

wyłonienie firmy zintensyfikuje prace nad wdrożeniem 

systemu, budowa Sali sportowej przy X LO (A. Bień) – 

nie przewiduje się rozbudowy obiektu (dążenie do 

wyprowadzenia szkół z pasa ul. Władysława IV i 

sąsiedztwa kolei), połączenie ul. Leszczyki pod Estakadą 
Kwiatkowskiego (P. Stolarczyk) – wykonanie w 2009 r. . 

Pan Wiceprezydent udzielił jeszcze wyjaśnień na temat 

wysokości kwoty na realizację projektu ITS TRISTAR 

(droga technologia, urządzenia wysokiej jakości, 

nowatorskie rozwiązania), ul. Szturmanów i kładki przez 

rzekę Kaczą oraz inwestycji, których wykonanie 

warunkuje pozyskanie środków z funduszy 

zewnętrznych. Prof. K. Szałucki wyjaśnił, że nie 

przewiduje się rezygnacji z priorytetowych inwestycji 

drogowych, gdy zajdzie potrzeba będą zaciągane kredyty.  

W kolejnej części posiedzenia radni zgłosili i 

przegłosowali następujące wnioski do budżetu 2009: 

1. wykonanie placu zabaw przy ul. Steyera w 

Gdyni – Pogórze (koło Przedszkola 

Samorządowego Nr 49) i przeznaczenie na ten 

cel w budżecie MG kwoty 150.000 zł. Wynik 

głosowania: Komisji - SiPG: 7/0/0, Komisja 

GM – 5/0/0. 

2. wykonanie oświetlenia ul. Chwaszczyńskiej 

oraz przystanków autobusowych na odcinku od 

rogatek Miasta Gdyni do ul. Krzemowej) i 

przeznaczenie na ten cel w budżecie MG kwoty 

100.000 zł. Wynik głosowania: Komisji - SiPG: 

7/0/0, Komisja GM – 5/0/0. 

3. wykonanie projektu budowy Sali sportowej 

przy Szkole Podstawowej Nr 6 na ul. Cechowej 

w Gdyni – Obłuże i przeznaczenie na ten cel w 

budżecie MG kwoty 500.000 zł. Wynik 

głosowania: Komisji - SiPG: 7/0/0, Komisja 

GM – 5/0/0. 

4. zainstalowanie monitoringu oraz 

wyremontowanie obiektu na pętli autobusowej 

przy ul. Nowowiczlińskiej (rozszerzenie 

zadania dot. remontu wiat przystankowych na 

pętli) i przeznaczenie na ten cel w budżecie 

MG kwoty 50.000 zł. Wynik głosowania: 

Komisji - SiPG: 7/0/0, Komisja GM – 5/0/0. 

5. wykonanie prawoskrętu na skrzyżowaniu ulic 

Nowowiczlińskiej i Chwaszczyńskiej w 

kierunku Obwodowej Trójmiasta i 

przeznaczenie na ten cel w budżecie MG kwoty 

100.000 zł. Wynik głosowania: Komisji - SiPG: 

7/0/0, Komisja GM – 5/0/0. 

6. uporządkowanie sytuacji parkingowej w 

obszarze Skweru Gdynian Wysiedlonych na 

skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Dworcowej 

i przeznaczenie na ten cel w budżecie MG 

kwoty 50.000 zł. Wynik głosowania: Komisji - 

SiPG: 7/0/0, Komisja GM – 5/0/0. 

7. rozszerzenie zadania modernizacji boiska przy 

ul. Nauczycielskiej o wykonanie miejsc 

parkingowych wzdłuż terenu sportowego dla 

zmotoryzowanych uczestników zajęć 
sportowych i przeznaczenie na ten cel w 

budżecie MG dodatkowej kwoty 300.000 zł. 

Wynik głosowania: Komisji - SiPG: 7/0/0, 

Komisja GM – 5/0/0. 

8. rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego i 

Zamenhofa i przeznaczenie na ten cel w 

budżecie MG kwoty 500.000 zł. Wynik 

głosowania: Komisji - SiPG: 7/0/0, Komisja 

GM – 5/0/0. 

9. wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. 

Słowiczej pomiędzy hipermarketem Tesco a 

osiedlem Pustki Cisowskie (ok. 200m) i 

przeznaczenie na ten cel w budżecie MG kwoty 

50.000 zł. Wynik głosowania: Komisji - SiPG: 

7/0/0, Komisja GM – 5/0/0. 

10. wykonanie nowej nawierzchni wraz z 

infrastrukturą (projekt) ulic Necla i Fredry i 

przeznaczenie na ten cel w budżecie MG kwoty 

100.000 zł. Wynik głosowania: Komisji - SiPG: 

7/0/0, Komisja GM – 5/0/0 

11. uporządkowanie skrzyżowania ulic 

Mickiewicza i Kochanowskiego (rondo) i 

przeznaczenie na ten cel w budżecie MG kwoty 

200.000 zł. Wynik głosowania: Komisji - SiPG: 

7/0/0, Komisja GM – 5/0/0. 

12. poprawa bezpieczeństwa i modernizacja 

placów zabaw w przedszkolach gdyńskich 

przeznaczenie na ten cel w budżecie MG kwoty 

500.000 zł. Wynik głosowania: Komisji - SiPG: 

7/0/0, Komisja GM – 5/0/0. 

Radni Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej 

wyrazili w głosowaniu pozytywną opinię do 

projektu budżetu na rok 2009 (z wniesionymi 

uwagami w formie wniosków) stosunkiem głosów: 

5/1/1. 

Ad. 3. Kolejne spotkanie odbędzie się 16 grudnia 

2008 r. o godz. 16.00. 

___________________________ 
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Rodziny – 26 listopada: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniu 

12.11.2008 r. oraz 5.11.2008 r. 

4. Dyskusja nad projektem budżetu Miasta Gdyni 

na rok 2009. 

5. Wolne wnioski. 

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji 

Ad. 1. Obrady rozpoczął powitaniem zebranych osób 

przewodniczący komisji Bogdan Krzyżankowski. 
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Ad. 2. Porządek obrad na wniosek Przewodniczącego 

uzupełnionego o przyjęcie protokołu z dnia 12.11.2008 r., 

przyjęto jednogłośnie (7/0/0). 

Ad. 3. Protokół z 12.11.2008 r. przyjęto bez uwag – 

głosowanie: 7/0/0. 

Do protokołu z dnia 5 listopada zastrzeżenia złożył radny 

Rafał Geremek. Uznał, że jest on niepełny. 

Przewodniczący zapoznał radnych z treścią zastrzeżeń do 

protokołu Wiceprezydenta Michała Gucia, które 

wpłynęły na piśmie przed komisją. Po dłuższej dyskusji 

ustalono, iż protokół po wniesieniu zgłoszonych uwag 

będzie przyjęty na kolejnym posiedzeniu.  

Ad. 4. Skarbnik MG prof. K. Szałucki poinformował, że 

w budżecie MG na rok 2009 przyjęto założenia, z których 

wynika poziom jego zrównoważenia w kwocie 

1.119.921.442 zł. (wydatki i rozchody). Na wydatki 

budżetowe składać się mają wydatki bieżące (74,1%) i 

wydatki majątkowe (25,9%). Projekt budżetu posiada 

ogólną dynamikę wzrostu na poziomie 3,5%, pozostaje 

również tak jak w poprzednich latach, konstrukcją 
niezwykle bezpieczną i gwarantującą realizację 
zawartych w nich zadań. Znaczenie środków 

finansowych UE w budżecie ulega zmniejszeniu przy 

zasadzie samofinansowania wykonywania zadań. Obce 

źródła finansowania, głównie zadań inwestycyjnych, nie 

pogarszają poziomu zadłużenia Miasta. Przy obecnej 

sytuacji długookresowego zadłużenia ogólnego (na 

ustabilizowanym poziomie 37,6%) zachodzi niskie 

ryzyko zaniechania jakichkolwiek aspektów aktywności 

Miasta. W sferze wydatków na zdrowie i opiekę 
społeczną planowany jest wzrost proinflacyjny.  

Przewodniczący komisji pogratulował p. 

Wiceprezydentowi Michałowi Guciowi uzyskania dwóch 

(z 18) nagród specjalnych Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w 

zakresie pomocy społecznej, które w kategoriach 

indywidualnej i zespołowej trafiły do Gdyni. Laureatem 

w kategorii indywidualnej został Franciszek Bronk, z-ca 

dyrektora ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w MOPS 

w Gdyni - za nowatorskie projekty w rozwiązywaniu 

problemów dzieci. Nagrodę zespołową otrzymało 

natomiast gdyńskie Centrum Aktywności Seniora.  

Projekt budżetu w zakresie pomocy społecznej omówił 

Wiceprezydent Michał Guć. Po przedstawieniu ogólnych 

założeń p. Wiceprezydent udzielił dodatkowych 

wyjaśnień, odpowiadając na pytania radnych: (J. Miotke) 

·środki na rehabilitację osób niepełnosprawnych wzrosną 
po rozstrzygnięciu konkursów grantowych dla 

organizacji pozarządowych, ·zmniejszenie kwoty na 

zadania związane z gdyńskimi seniorami wynika z 

zakończeniem w roku 2008 rozbudową i adaptacją Klubu 

Seniora na Witominie, ·obniżenie wysokości środków na 

zasiłki stałe są wynikiem oceny konkretnych środowisk – 

zasiłki przyznawane zgodnie z ustawą, ·brak zapisów dot. 

rewitalizacji przestrzeni patologicznej w rejonach ul. 

Hutniczej – najtrudniejszy obszar, nie rokujący nadziei na 

normalne funkcjonowanie, ul. Zamenhofa i Opata 

Hackiego – działania zostały zainicjowane, w roku 

bieżącym został zamknięty etap diagnozowania, 

powołanie moderatora dalszych działań, wdrożenie etapu 

koordynacji, ul. Żeglarzy – do tej pory brak działań. 
Radny Rafał Geremek wywołał krótką dyskusję nad 

możliwością połączenia wysiłków CAS i MIR-u w 

aktywizacji seniorów poprzez organizację wspólnych 

przedsięwzięć (programów).  

Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła projekt budżetu na 

rok 2009 w zakresie ochrony zdrowia, który jest 

porównywalny do roku 2008. Zwiększeniu uległa kwota 

na szczepienia przecie HPV. Realizacja programu 

szczepień nastręczyła sporo trudności wynikających 

m.in.: z ustaleniem liczby dziewczynek zamieszkałych i 

zameldowanych w Gdyni, przesunięcia kalendarza 

szczepień związanego z urlopami letnimi w 

przychodniach, zmiany terminów szczepień ze względów 

medycznych (np.: choroba dziecka), ujawnienie się 
podopiecznych małych przychodni, które nie stanęły do 

konkursu (14 dziewczynek). Następnie p. Wiceprezydent 

przedstawiła plany inwestycyjne w placówkach zdrowia.  

Przewodniczący zapytał o działania zmierzające do 

zmiany podporządkowania SOW (z MOPS do NFZ). 

Pani Wiceprezydent poinformowała o możliwości 

przeniesienia ośrodka do OPITU poprzez zmianę statutu. 

Ad. 5. Członkowie Komisji zgłosili i przegłosowali 

następujące wnioski do budżetu na rok 2009: 

13. (R. Geremek) poprawa bezpieczeństwa i 

modernizacja placów zabaw w przedszkolach 

gdyńskich przeznaczenie na ten cel w budżecie 

MG kwoty 500.000 zł. Wynik głosowania: 

7/0/0; 

14. (Sł. Kwiatkowski) modernizacja boiska 

(ustawienie łapacza piłek, wymiana bramek) i 

wykonanie oświetlenia terenu boiska przy 

Zespole Placówek Specjalistycznych im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” przy ul. 

Wejherowskiej 65 i przeznaczenie na ten cel w 

budżecie MG kwoty 50.000 zł. Wynik 

głosowania: 7/0/0. 

15. (Sł. Kwiatkowski) wykonanie oświetlenia 

terenu placu zabaw przy Domu Dziecka na ul. 

Demptowskiej    i przeznaczenie na ten cel w 

budżecie MG kwoty 50.000 zł. Wynik 

głosowania: 7/0/0; 

16. (B. Krzyżankowski) zwiększenie kwoty na 

realizację i promocję programów 

profilaktycznych (o wysokim wykonaniu w 

2008 r.), ze szczególnym uwzględnieniem 

programu wczesnego wykrywania raka dolnego 

odcinka układu pokarmowego i przeznaczenie 

na ten cel w budżecie MG kwoty 80.000 zł. 

Wynik głosowania: 7/0/0. 

Przyjęto również pozytywną opinię do projektu budżetu 

na rok 2009 (z wniesionymi uwagami w formie 

wniosków) stosunkiem głosów: 5/0/2. 

Ad. 6. Ustalono termin kolejnego posiedzenia na 10 

grudnia 2008 r., godz. 17.00. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 

Komisja Statutowa – 8 grudnia: 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje, w 

tym projektu budzetu Miasta na rok 2009 wraz 

z autopoprawkami 

3. Rozpatrzenie wniosków o nadanie Medali im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne 

zasługi dla Gdyni” 

4. Sprawy bieżące i wniesione. 

Ad. 1 

Protokół przyjęto bez uwag. 

Ad. 2 

Gościem komisji był skarbnik, prof. K.Szałucki. 

Poinformował, że prezydent uwzględnił ok. 2/3 

wniosków złożonych do projektu budżetu na rok 2009. 
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Oba wnioski Komisji Statutowej zostały zaakceptowane, 

choć wniosek o estetyzację miasta rozbito w zapisie 

pomiędzy różne paragrafy. 

Komisja opiniuje projekt budżetu z autopoprawkami w 

dziale „administracja” pozytywnie – 4/0/0. 

Projekt uchwały nr 4.27 w sprawie zmian do regulaminu 

Rady Miasta – opinia negatywna – 0/4/0. 

Ad. 3 

W statutowym terminie (30 listopada) złożono 5 

wniosków o nadanie Medalu im. Kwiatkowskiego. W 

głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci otrzymali 

następującą liczbę głosów: 

ks. Grzegorz Miloch – 4 

prof. Krzysztof Skóra – 4 

Józef Poltrok – 3 

Stowarzyszenie „Droga Nadziei” – 0 

Ryszard Woliński – 1 

Komisja wniesie na styczniową sesję projekty uchwał w 

sprawie nadania Medali im. E.Kwiatkowskiego – ks. 

G.Milochowi, prof. K.Skórze, p. J.Poltrokowi. 

Ad. 4 

Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. 

______________________________________________ 

 

Komisja Oświaty – 11 grudnia: 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 28/08 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2009 w 

dziale oświaty. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 

grudniową Sesję RMG. 

4. Wstępne ustalenia w sprawie terminów posiedzeń 
wyjazdowych komisji. 

5. Ustalenie terminów posiedzeń styczniowych. 

W posiedzeniu wzięli udział Wiceprezydent Ewa 

Łowkiel, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki oraz 

przedstawiciele związków zawodowych pracowników 

oświaty. 

Ad 1.  

Wobec braku uwag Przewodnicząca komisji, radna 

Mirosława Borusewicz uznała protokół za przyjęty.  

Ad 2.  

Prezentujący  projekt budżetu na 2009 r. Skarbnik Miasta 

Gdyni podkreślił, iż w autopoprawce przyjętej przez 

Kolegium Prezydenta proponuje się zwiększenie strony 

dochodowo – wydatkowej budżetu o kwotę ponad 21 

mln. zł., na którą składają się kwestie podniesione we 

wnioskach komisji.  

Uwzględniono 2/3 wniosków wszystkich komisji (w 

aspekcie wartościowym), w tym wszystkie wnioski 

złożone przez Komisję Oświaty.  

Skarbnik zaznaczył, iż w przypadku wniosku o 

wykonanie projektu i realizację boiska dla IV L.O., 

zagwarantowano środki na wykonanie prac 

projektowych. 

Odnośnie ostatniej powyższej informacji Wiceprezydent 

E. Łowkiel stwierdziła, iż do tematu boiska będzie 

jeszcze wracać. Jest to jedyne szkolne boisko w Gdyni, 

co do którego wydana została decyzja Sanepidu.  

Projekt budżetu na rok 2009 w dziale oświaty 

zaopiniowano pozytywnie: 4 gł. za 

Ad 3.  

Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji 

przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG. 

4.5. – projekt uchwały w spr. przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gdyni na 2009 rok: 

Na wstępie prezentacji Wiceprezydent zaznaczyła, iż 
błędy wykazane przez komisje zostaną skorygowane w 

autopoprawce, którą przedstawi w dniu obrad RM. 

Wiceprezydent podkreśliła, iż przy konstruowaniu 

dokumentu zależało jej szczególnie na tym, aby każde 

odnotowane w programie działanie miało pokrycie w 

rzeczywiście realizowanych przedsięwzięciach.  

Podczas szczegółowego omawiania poszczególnych 

części dokumentu Wiceprezydent zaznaczyła m. in., iż 
problemu alkoholizmu nie można rozwiązywać bez 

współudziału różnego typu instytucji. 

W programie określone są też zadania dotąd 

nierealizowane, jak funkcjonowanie nowego schroniska 

dla osób uzależnionych, czy wydanie poradnika 

dotyczącego procedury tzw. niebieskiej karty 

(opracowanego przez gdyńskiego policjanta).  

Radny M. Bzdęga stwierdził, iż programy są z roku na 

rok coraz lepsze dodając jednak, iż ciągły niedosyt budzi 

w nim niedostatek danych diagnostycznych. Wątpliwości 

radnego budzą też założenia związane z działaniami o 

charakterze profilaktycznym, które – zdaniem radnego – 

winny być szczególnie adresowane do najbardziej 

zagrożonych występowaniem problemów uzależnień 
dzielnic północnych miasta.  

W związku z powyższą uwagą Wiceprezydent E. 

Łowkiel oświadczyła, iż przy dokonywaniu ocen należy 

brać także pod uwagę liczbę mieszkańców 

poszczególnych dzielnic.  

Radny M. Bzdęga zgodził się, że liczba mieszkańców jest 

istotnym elementem podkreślając jednocześnie, iż 
szczególną troską należy objąć Chylonię, na terenie 

której odnotowuje się najwięcej przestępstw. Radny 

interesował się, jakie programy będą realizowane na 

terenach północnych dzielnic Gdyni. 

Wiceprezydent zapewniała, że takie programy wciąż 
powstają i są realizowane. Gmina wspiera ich realizację, 
natomiast autorami programów są poszczególne 

środowiska, jak np. szkoły. Programy sportowe są 
opracowywane i realizowane przez GOSiR. Bardzo 

aktywne jest środowisko związane z SP Nr 31 w Cisowej. 

Nie przypadkiem  Miasto zdecydowało o budowie basenu 

w Gimnazjum Nr 3 na Chylonii. Nie bez powodu 

najwięcej klas sportowych funkcjonuje w chylońskich 

szkołach. Wszystkie szkoły chylońskie zostały objęte 

pracami termomodernizacyjnymi (estetyka otoczenia 

także ma wpływ na zachowania uczniów). W większości 

tych szkół funkcjonują świetlice. Chylonia jest też objęta 

programem rewitalizacji społecznej. Wszystkie działania 

są ze sobą zsynchronizowane.  

Każda ze szkół musi budować program pod kątem 

potrzeb swoich uczniów.  

Wiceprezydent podkreśliła, iż fakt zróżnicowania 

programów jest wartością. 
Wiceprezydent podtrzymała swoje stanowisko związane 

ze sceptyczną oceną skuteczności przeprowadzania w 

szkołach ankiet. 

Zdaniem radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego ocena 

efektywności podejmowanych działań też jest istotna. W 

czasie pracy w trybie warsztatowym ujawniają się 
poważne problemy.  

Radny M. Bzdęga podkreślił, iż zależy mu na 

zdefiniowaniu, do jakich grup są adresowane 

poszczególne programy i na jakim terenie będą 
realizowane.  
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Radny Bzdęga wnioskował o stworzenie strony 

internetowej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.  
W związku z pytaniem radnego Z. Zmudy 

Trzebiatowskiego o program „Ciąża bez alkoholu” 

Wiceprezydent przyznała, że sformułowanie jest 

niezręczne, wobec czego zostanie wprowadzona zmiana 

w formie autopoprawki. Nazwa odnosi się do  zespołu 

dzieci, których matki piły alkohol. Jest to nowość 
związana z pojawieniem się oferty programowej.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

4.6. – w spr. przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii: 

Prezentacja  związana z  poprzednim punktem odnosiła 

się także do przedmiotowego projektu.  

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

Blok projektów dotyczących likwidacji placówek 

oświatowych-  od nr-u 4.7. do 4.11 (tytuły jak w 

planowanym porządku Sesji RMG): 

Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż decyzje 

likwidacyjne podejmuje się w odniesieniu do szkół, które 

nie są w stanie przeprowadzić naboru. Decyzje 

likwidacyjne wiążą się z prowadzeniem przez gminę 
polityki elastycznego kształtowania sieci szkół.  

Wszystkie projekty od 4.7 do 4.11 uzyskały jednogłośną 
pozytywną opinię komisji: 4 gł. za.  

4.12 – w spr. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego 

Nr 42 w Gdyni, przy ul. Płk. Dąbka 199a: 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.  

Ad 4.  

Przewodnicząca M. Borusewicz, w porozumieniu z 

członkami komisji, ustaliła następujący harmonogram 

posiedzeń wyjazdowych, jakie winny się odbyć w roku 

2009: 

- styczeń:             L.O. Nr 6; 

- luty:                   SP Nr 20 i 37; 

- marzec:              Kolegium dla Dorosłych; 

- kwiecień:           Gimnazjum Nr 3; 

- maj:                   Zespół Szkół Nr 15; 

- wrzesień:            I L.O. 

Ponadto Przewodnicząca zaproponowała organizowanie 

wyjazdowych posiedzeń na tydzień przed posiedzeniami 

poświęconymi opiniowaniu projektów uchwał. 

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski wnioskował o 

rozpoczynanie posiedzeń wyjazdowych o godzinie 15.  

Ad 5.  

15 stycznia 2009 r.; godz. 15: posiedzenie wyjazdowe – 

L.O. Nr 6 

22 stycznia 2009 r., godz. 14.30: posiedzenie związane z 

pracą RM. 

______________________________________________ 

 

ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2008-12-09: 

 

8586/08/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego, do kwoty 14.000 
EUR, na wykonanie usługi 
odkażania akt w komorze 
próżniowej Archiwum 
Państwowego w Gdańsku 

8587/08/V/S - udzielenia zamówienia 
publicznego na zakup usługi 
digitalizacji dokumentacji spraw 

dotyczących wywłaszczeń i 
zwrotów 

8588/08/V/P - wszczęcia postępowania w 
sprawie zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na 
organizację tradycyjnej zabawy 
sylwestrowej 

8589/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 
6216/08/V/P Prezydenta Miasta 
Gdyni z 2008-05-20 w sprawie 
udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie rzeźby 
przedstawiającej chłopca oraz 
zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 
SK/948/OK/76-W/2008 

8590/08/V/K - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego 

8591/08/V/P - przeglądu i wymiany zużytych 
części schodołazu gąsienicowego 

8592/08/V/P - zakupu i montażu sprzętu 
łączności 

8593/08/V/M - udzielenia zamówienia na 
wykonanie ortofotomapy obszaru 
Gdyni 

8594/08/V/M - przejęcia lokali mieszkalnych nr 
4 i 8 w budynku mieszkalnym przy 
ul. Żeliwnej 19 w Gdyni w zasób 
gminny 

8595/08/V/M - wykonania ogrodzenia 
nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 
212 w Gdyni 

8596/08/V/M - wymiany stolarki budowlanej w 
gminnych lokalach mieszkalnych 
będących w zasobach 
Administracji Budynków 
Komunalnych nr 4 w Gdyni 

8597/08/V/M - wykonania usług sanitarnych w 
lokalu mieszkalnym przy ul. 
Korzeniowskiego 31 w Gdyni 

8598/08/V/M - remontu lokali mieszkalnych 
przy ul. Arciszewskich, Dickmana, 
Wojewody Wachowiaka w Gdyni 

8599/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8600/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8601/08/V/M - ustalenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, 
położonej przy ul.Cynkowej 
przeznaczonej do wydzierżawienia 

8602/08/V/M - ustalenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
położonej w Gdyni przy ul. Lesoka 
, przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8603/08/V/M - ustalenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej 
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własność Gminy Miasta Gdynia, 
położonej przy ul.Złotej 
przeznaczonej do wydzierżawienia 

8604/08/V/M - ustalenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdynia, 
położonej przy ul.Złotej 
przeznaczonej do wydzierżawienia 

8605/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 
EUR, na wykonanie 20 sek. spotu 
reklamującego konkurs „Gdyński 
Biznesplan 2009” 

8606/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na produkcję kopii płyty DVD 
z filmem reklamowym „Gdynia – 
Żeglarska Stolica Polski” 

8607/08/V/M - przejęcia budynku 
mieszkalnego przy ul. Widna 8 w 
Gdyni w zasób gminny 

8608/08/V/M - podpisania umowy najmu 
dotyczącej lokalu przy ul. 
Waszyngtona oraz wyrażenia 
zgody na wydatkowanie środków 
finansowych z budżetu Miasta na 
opłatę czynszu najmu 

8609/08/V/S - wyrażenia zgody na powołanie 
komisji przetargowej i rozpoczęcie 
postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 206.000 
EUR na naprawy oraz 
konserwacje kserokopiarek i 
faksów dla UMG w 2009r. 

8610/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup 
odkurzaczy o wartości do 14.000 
EUR 

8611/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup 
wózków do sprzątania o wartości 
do 14.000 EUR 

8612/08/V/U - zawarcia porozumienia z 
Inicjatorem po zrealizowaniu 
zadania pn. „Przebudowa 
kanalizacji deszczowej DN 300 
oraz układu drogowego przy ul. 
Owsianej 13 w Gdyni” w trybie 
Lokalnych Inicjatyw 
Inwestycyjnych 

8613/08/V/U - zaktualizowanego wykazu 
zadań inwestycyjnych na rok 
2008r.,realizowanych w trybie 
Lokalnych Inicjatyw 
Inwestycyjnych 

8614/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na 
Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Gdyni 

8615/08/V/M - wypłaty odszkodowania 
właścicielowi budynku z tytułu nie 
dostarczenia przez Gminę lokalu 
socjalnego byłemu lokatorowi 

uprawnionemu do niego z mocy 
wyroku sądowego 

8616/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8617/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni 

8618/08/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

8619/08/V/P - udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki 
na współorganizację widowiska 
poświęconego wydarzeniom 
Grudnia 70 w zakresie realizacji 
telewizyjnej i organizacji 
artystycznej 

8620/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 
EUR, na druk kalendarzy 
planszowych „Gdynia Żeglarska 
Stolica Polski” 

8621/08/V/S - wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy zlecenia z tytułu 
wykonania wyceny koni 

8622/08/V/M - uchylenia zarządzeń o 
numerach 7088/08/V/M, 
7089/08/V/M, 7090/08/V/M, 
7923/08/V/M Prezydenta Miasta 
Gdyni dotyczących ustalenia ceny 
oraz wykazu lokali 
niemieszkalnego stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
przeznaczonych do sprzedaży w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 

8623/08/V/K - spisania z ewidencji księgowej 
należności za pobyt w Izbie 
Wytrzeźwień 

8624/08/V/P - ustalenia składu osobowego 
Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku 

8625/08/V/O - powołania komisji 
egzaminacyjnej dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 
– w sesji zimowej 2008r. 

8626/08/V/O - przeznaczenia środków 
finansowych na wynagrodzenia 
dla ekspertów biorących udział w 
postępowaniu egzaminacyjnym na 
nauczycieli mianowanych w sesji 
zimowej 2008r 

8627/08/V/M - ustalenia wykazu 
nieruchomości o pow. 1140m2 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. 
Rybaków przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8628/08/V/M - ustalenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Gdyni, 
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położonej przy ul. Krawieckiej 
przeznaczonej do wydzierżawienia 

8629/08/V/M - ustalenia wykazu 
nieruchomości o pow. 1000m2 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, położonej przy ul. 
Rybaków przeznaczonej do 
wydzierżawienia 

8630/08/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na zakup sprzętu 
p.poż dla OSP w Wiczlinie 

8631/08/V/O - wyrażenia zgody na zakup 
artykułów sportowych, pomocy 
dydaktycznych dla świetlicy 
socjoterapeutycznej „Wyspa” o 
wartości do 14.000 EUR 

8632/08/V/O - aneksu nr 2 do umowy nr 
KB/932/OZ/33/W/2006 z dnia 29 
grudnia 2006 r. 

8633/08/V/U - sprostowania omyłki w aneksie 
nr 1/2003 do umowy dotyczącej 
pełnienia funkcji nadzoru 
inwestorskiego nad realizację i w 
okresie gwarancji zadania pn. 
„Oświetlenie ulicy Zielonej na 
odcinku od ulicy Płk. Dąbka do 
pętli autobusowej Babie Doły w 
Gdyni” 

8634/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 
6220/08/V/U na przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia ulicy Grodnieńskiej w 
Gdyni 

8635/08/V/M - rozpoczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie z wolnej ręki 
na realizację asysty technicznej – 
autorskiej oprogramowania 
komputerowego w Wydziale 
Geodezji 

8636/08/V/P - zakupu 600 egzemplarzy płyty 
CD „To nie na darmo....Grudzień 
1970 w Gdańsku i Gdyni” od 
oficyny wydawniczej Verbi Causa 

8637/08/V/M - przyjęcia treści aneksu do 
umowy najmu lokalu stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni 
położonego przy ul. Arendta 
Dickmana 38 

8638/08/V/M - określenia warunków nabycia 
na rzecz Gminy Miasta Gdyni 
udziałów w prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
położonych przy ul. 
Chwaszczyńskiej – rejon dawnego 
„Polifarbu” 

8639/08/V/U - akceptacji wyniku 
postępowania o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego do 206.000 

EUR na wykonanie budowy 
sygnalizacji świetlnej na przejściu 
dla pieszych przez ul. Chylońską 
/w rejonie ul. Żytniej/ w Gdyni 

8640/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie 
zamówienia do 14.000 EUR na 
pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru przy budowie sygnalizacji 
świetlnej na ul. Jaskółczej w Gdyni 
/w rejonie budynku nr 20/ oraz 
upoważnienia do podpisania ww. 
umowy 

8641/08/V/M - zawarcia umowy o opróżnienie 
magazynu UM przy ul. Halickiej 6 i 
wywóz rzeczy zdeponowanych w 
wyniku eksmisji z lat ubiegłych 

8642/08/V/M - zawarcia umowy zlecenia na 
pełnienie funkcji przedstawiciela 
dla osoby nieobecnej 

8643/08/V/M - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie badań 
geotechnicznych pod studnię 
rozsączającą dla ośrodka 
hipoterapii w Gdyni 

8644/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 
4716/08/V/M w sprawie 
zamówienia publicznego do 
14.000 EUR na wykonanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zmiany sposobu 
użytkowania wraz z jednoczesną 
adaptacją istniejącego budynku 
wymiennikowni ciepła położonego 
w Gdyni przy ul. Widnej 8 na 
potrzeby świetlicy 
socjoterapeutycznej i klubu 
seniora 

8645/08/V/M - udzielenia zamówienia do 
kwoty 14.000 EUR na promocję 
miasta Gdyni przez zespół 
koszykarek Lotos PKO BP Gdynia 

8646/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni 
na rok 2008 

8647/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 
4626/08/V/K z 08.01.2008 r. w 
sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu miasta 
Gdyni na 2008 rok 

8648/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 
4627/08/V/K z 08.01.2008 r. w 
sprawie ustalenia harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków 
budżetu miasta Gdyni na 2008 rok 

8649/08/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta 
na administrowanie 
nieruchomością w Gdyni przy ul. 
10 Lutego 24 w miesiącu grudniu 
2008 r. 
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8650/08/V/S - zakupu pilotów do bramy 
wjazdowej do budynku przy ul. 10 
Lutego 24 w Gdyni 

8651/08/V/P - zakupu odkurzacza do 
pomieszczeń na Żeglarzy 5 

8652/08/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęci 
postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego do 206.000 
EUR na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej wraz z dostawą 
aparatów telefonicznych oraz 
modemów dla UM Gdyni 

8653/08/V/R - powołania Rady Powiatowego 
Programu Wzrostu Zatrudnienia i 
Spójności Społecznej obejmującej 
zakresem swojego działania 

8654/08/V/R - ogłoszenia konkursu i 
wyznaczenia terminu składania 
wniosków dotyczących przyznania 
dotacji organizacjom 
pozarządowym oraz osobom 
prawnym i jednostkom 
organizacyjnym działającym na 
podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego 
w RP, stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancji 
wolności sumienia i wyznania 

8655/08/V/R - zatwierdzenia do realizacji 
Programu Wsparcia Osób 
Bezdomnych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdyni 

8656/08/V/R - zmiany harmonogramu 
otwartych konkursów ofert dla 
podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego 
na rok 2009 

8657/08/V/R - zawarcia umowy z Fundacją 
„Niesiemy Pomoc” w Gdyni na 
przyjęcie do realizacji zadania: 
świadczenie usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców Gdyni, w obszarze 
działania Dzielnicowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Nr 1 i 4 

8658/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/337/UI/57/W/2007 na 
opracowanie koncepcji i 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn. „przebudowa części dachu 
Zespołu Szkół nr 15 przy ul. 
Jowisza 60 w Gdyni 

8659/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/767/UI/304/W/2007 z dnia 
12 grudnia 2007 roku na 
opracowanie koncepcji i 
dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia 
pn. ”Budowa ścieżek rowerowych 
w Gdyni, w ramach projektu 
„Rozwój komunikacji rowerowej 
Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 
2007-2013” 

8660/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę dla 
inwestycji pt. „Rozbudowa 
systemu kanalizacji sanitarnej i 
zaopatrzenia w wodę na obszarze 
Gdyni” 

8661/08/V/U - zawarcia aneksu nr 7 do 
umowy nr C/236/03/156 o 
dofinansowanie budowy hali 
sportowo-widowiskowej w Gdyni 
ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej 

8662/08/V/U - sprostowania omyłki pisarskiej 
w zarządzeniu nr 8278/08/V/U z 
12 listopada 2008 r. 

8663/08/V/U - zlecenia kontroli inwestycji 
gminnych 

8664/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie wizualizacji stadionu 
rugby przy ul. Sportowej 

8665/08/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie wydzielenia działki nr 
164/20 położonej przy ul. Źródło 
Marii zajętej pod budowę chodnika 

8667/08/V/P - współorganizacji konkursu dla 
programistów w Gdyni 

8667/08/V/P - akceptacji wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości 
poniżej kwoty 206.000 EURO na 
druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” 
oraz skład, druk i dostawę 
Monitora Rady Miasta Gdyni w 
roku 2009 

8668/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/115/UP/34/W/2008 na 
opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy 
sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Św. 
Mikołaja w Gdyni 

8669/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
KB/470/UP/132/W/2008 
wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. 
Radosnej” 

8670/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy 
nr KB/33/UP/7/W/2008 na 
wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla 
przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa 
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skrzyżowań w ramach budowy 
zintegrowanego systemu 
zarządzania ruchem w Gdyni” 

8671/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na 
udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na wprowadzenie 
zmian w opracowanej 
wielobranżowej dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej 
przebudowy stadionu piłkarskiego 
przy ul. Olimpijskiej w Gdyni 

____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 

Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN 

KOMISJI RADY: 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 

przed sesją, godz. 15.00 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 

godz. 17.00 

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 

16.15 

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 

przed sesją, godz. 16.00 

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 

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

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 

17.00 

______________________________________________ 

 

INFORMACJA O TERMINACH 

POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
 

Komisja Budżetowa:  17.12., godz. 11.30    

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska:  21.01., godz. 15.30     

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej    ,  

Komisja Kultury:                       

Komisja Oświaty:  15.01., godz. 15.00, wyjazd; 22.01., 

godz. 14.30   

Komisja Rewizyjna:     

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:     

Komisja Sportu i Rekreacji:    

Komisja Statutowa:      

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:    

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  21.01., 

godz. 17.00 

_____________________________________________ 

 

 


