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 BIULETYN INFORMACYJNY 

RADY MIASTA GDYNI 
Nr 48 

25 lutego 2009 roku 
Nakład 60 egz. 

____________________________________________________________________________________________________ 
  Zamknięto 25.02.09, godz. 09.00. 

 

INFORMACJE O PRACY 

KOMISJI RADY MIASTA: 
 

Komisja Zdrowia – 21 stycznia: 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

(10 grudnia 2008 r.) 
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję 

28.01.2009 r.: 
5. Ryzyko związane z piciem alkoholu w ciąŜy. 

FAS 
6. Wolne wnioski. 
7. Korespondencja. 
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

komisji. 
Ad. 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Bogdan 
KrzyŜanowski, stwierdzając prawomocność zebrania i 
witając zebranych. 
Ad. 2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian. 
Ad. 3. Protokół z dnia 10 grudnia 2008 roku został 
przyjęty bez uwag w głosowaniu: 7/0/0. 
Ad. 4. WyraŜono opinię w sprawie projektów uchwał na 
sesję 28.01.2009 r. (referowała pani Wiceprezydent Ewa 
Łowkiel): 
• w sprawie przekształcenia Szpitala Morskiego im. 
PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 – 
opinia pozytywna – głosowanie: 7/0/0. 
• w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Statutu SP 
ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 
przy ul. świrki i Wigury – opinia pozytywna – 
głosowanie: 6/0/0. 
Ad. 5. Wprowadzenie do problematyki FAS (Fetal 
Alcohol Syndrome) przedstawiła Dr GraŜyna 
Rymaszewska. PrzybliŜając syntetycznie problem 
skutków dla dzieci picia alkoholu przez cięŜarne kobiety, 
prelegentka przedstawiła sposoby zapobiegania, 
diagnozowania i działań podejmowanych do tej pory. 
FAS jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń, 
które mogą wyraŜać się jako opóźnienie umysłowe, 
dysfunkcja mózgu, anomalia rozwojowe, zaburzenia w 
uczeniu się i zaburzenia psychologiczne. FAS jest 
skutkiem działania alkoholu na płód w okresie 
prenatalnym. Alkohol powoduje więcej szkód w 
rozwijającym się płodzie niŜ inne substancje łącznie z 
marihuaną, heroiną i kokainą. (Institute of Medicine, 
1996) Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone i 
wyraŜają się obniŜeniem IQ, zaburzeniami uwagi i 
zdolności uczenia się, aŜ do wad serca, dysfunkcji mózgu 

i śmierci włącznie. Wiele dzieci doświadcza powaŜnych 
zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego, 
które trwają całe Ŝycie. Na świat przychodzi więcej 
dzieci z FAS, niŜ z Zespołem Downa. (1991, Journal of 
American Medical Association) W USA co roku rodzi się 
ponad 5 000 dzieci z FAS. Około 35 000 do 50 000 ma 
inne zaburzenia alkoholowe. Większość przypadków 
pozostaje nie zdiagnozowana lub zdiagnozowana 
niewłaściwie (za: www.fas.edu.pl). Pani doktor 
przytoczyła niepokojące dane z opracowań (Urząd 
Marszałkowski, PARPA, Centrum Opieki Zastępczej 
powołane przez Stowarzyszenie Zastępczego 
Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach w 2002 r.). 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych prowadzi kampanię „CiąŜa bez alkoholu”, 
której celem jest zmniejszenie liczby kobiet pijących w 
czasie ciąŜy oraz zwiększenie wiedzy na temat 
negatywnego wpływu alkoholu na płód, skierowana jest 
do  kobiet w wieku rozrodczym (w tym w ciąŜy) oraz 
całego społeczeństwo (zwykle jest ktoś, kto częstuje 
kobietę alkoholem, kto jest świadkiem tego, jak pije ona 
alkohol, albo ktoś zachęcający ją do picia czerwonego 
wina w ciąŜy). Główny przekaz kampanii to informacja, 
Ŝe nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąŜy, a kaŜda 
ilość wiąŜe się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Kampania 
zachęca kobiety do zachowania całkowitej abstynencji w 
okresie ciąŜy. Wiedza skierowana jest do wszystkich 
kobiet pijących alkohol (nie tylko uzaleŜnionych), 
będących w wieku rozrodczym. PARPA współpracując z 
samorządami prowadziła kampanię adresowaną do 
mediów i specjalistów słuŜby zdrowia. Przygotowano 
m.in. spot telewizyjny. W ciągu roku zorganizowano 
osiem spotkań/konferencji z przedstawicielami mediów i 
z udziałem ekspertów, w tym jedno rok temu w Sopocie. 
Wszystkie informacje dotyczące kampanii publikowane 
są na stronie www.ciazabezalkoholu.pl KaŜda z gmin, 
która przystąpiła do kampanii otrzymała bezpłatne 
materiały edukacyjne do dystrybucji. Do gmin trafiły 
materiały edukacyjne: ulotki, plakaty, broszury dla 
pacjentów, broszury dla lekarzy o negatywnym wpływie 
alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko oraz o 
ryzyku wystąpienia FAS (Fetal Alcohol Syndrome – 
Płodowy Zespół Alkoholowy) u dzieci matek pijących 
alkohol podczas ciąŜy. Po wprowadzeniu nastąpiła 
prezentacja brytyjskiego filmu. 
Obradujący w dyskusji uznali konieczność podjęcia 
działań profilaktycznych. Pani Wiceprezydent Ewa 
Łowkiel zaproponowała zakup filmu dla szkół gdyńskich 
(koszt jedn. 15 zł.). Konieczne jest równieŜ stworzenie 
moŜliwości diagnostyki i terapii dzieci dotkniętych FAS. 
Proponuje się równieŜ zorganizowanie konferencji dla 
grup zawodowych lekarzy i  nauczycieli.  Dr 
Rymaszewska zauwaŜyła, Ŝe 80% dzieci z FAS trafia do 
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rodzin zastępczych i adopcyjnych. Wymieniła osoby i 
instytucje gotowe do współpracy.  
Wiceprezydent Ewa Łowkiel zaproponowała pani doktor 
spotkanie z udziałem pani Teresy Marzejon Naczelnik 
Wydziału Zdrowia UMG, na którym wypracują 
propozycje do realizacji na rok 2009. Z wynikami 
spotkania zostanie zapoznana komisja. Ponadto moŜna 
skierować artykuł o FAS do publikacji w Biuletynie 
Lekarskim i Ratusza. 
 Ad. 6. Radny Rafał Geremek zaprosił członków komisji 
do wspólnej z Komisja Strategii i PG wizyty w 
Akwarium Gdyńskim w dniu 17 lutego 2009 r. (godz. 
16.00). Akwarium aktywnie wspiera dzieci z ośrodków 
terapeutycznych, rodzin zastępczych i innych ośrodków 
wsparcia.  

Przewodniczący przypomniał o planowanym w marcu 
wyjeździe do Domu Dziecka. Radni prosili o 
przygotowanie tematyki spotkania wyjazdowego. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

______________________________________________ 

 
Komisja Budżetowa – 28 stycznia: 
 
Porządek: 

1. Harmonogram prac nad sprawozdaniem z 
wykonania budŜetu za 2008, 

2. Aneks do porządku obrad sesji – projekt 
uchwały w sprawie zmian w budzecie. 

Ad. 1 
Przewodniczący RM przedstawi przewodniczącym 
komisji do wiadomości harmonogram prac nad 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2008 r. 
Ad. 2 
Projekt przedstawił skarbnik miasta, K.Szałucki. Na 
skutek przetargu na płatny system parkowania w Gdyni, 
rozstrzygniętego 14 stycznia, do którego zgłosiła się 
tylko 1 firma, zachodzi konieczność zwiększenia 
środków o dodatkowe 10 mln. Opinia pozytywna – 
11/2/1. 
______________________________________________ 

 
Komisja Kultury – 28 stycznia: 

 
Porządek: 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Porządek przyjęto. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto bez uwag. 
Ad. 3 
Projekt nr 4.12 – Regulamin Centrum Kultury – zmiany 
w zasadzie dotyczą tylko § 1 ust. 3 – dopisano pkt 6. 
Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący i 
redakcyjny. 
Opinia pozytywna – 5/0/0. 
Aneks – zmiany w budŜecie na rok 2009 przedstawił 
skarbnik K.Szałucki. Niedoszacowanie kosztów systemu 
wynosi ok. 10 mln zł, ostateczne koszty całości stały się 
znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Jeśli środki 
w budŜecie nie zostaną przesunięte zgodnie z wnioskiem 

Prezydenta, nie będzie moŜna podpisać umowy z firmą 
wdraŜającą system parkowania. 
Opinia pozytywna – 3/2/0. 
Projekty uchwał w sprawie nadania Medali im. 
E.Kwiatkowskiego – głosowanie en bloc – 5/0/0. 
Ad. 4 
Nagroda Prezydenta Gdyni za 2008 r. – kandydatury 
moŜna zgłaszać do 1 marca, członkowie komisji zgłoszą 
swoje propozycje na następnym posiedzeniu. 
______________________________________________ 
 
Komisja światy – 12 lutego: 
 
Porządek posiedzenia: wizytacja Szkół Podstawowych Nr 
20 i 37. 
W posiedzeniu wzięły udział Wiceprezydent Ewa 
Łowkiel oraz przedstawicielki związków zawodowych 
pracowników oświaty, pani Zdzisława Hacia i pani 
GraŜyna Nowicka. 
Szkoła Podstawowa Nr 20: 
Członków komisji gościła i oprowadzała po szkole 
Dyrektor Barbara Dysarz.  
Jednym z większych problemów szkoły jest bardzo duŜa 
liczba uczniów w stosunku do powierzchni i związana z 
tym konieczność organizowania zajęć do późnych godzin 
popołudniowych. Obecnie do szkoły uczęszcza 500 
dzieci (po 3, 4 klasy na jednym poziomie). Średnia liczba 
dzieci w klasie: 27.  
Wiceprezydent E. Łowkiel zwróciła uwagę, iŜ problem 
przeludnienia szkoły mogłoby rozwiązać posłanie dzieci 
do znajdującej się nieopodal SP Nr 46, jednak rodzice 
korzystając ze swobody wyboru wybierają SP Nr 20. 
Przewodnicząca komisji Mirosława Borusewicz 
stwierdziła, iŜ prawdopodobną przyczyną podejmowania 
takich decyzji przez rodziców jest fakt, iŜ szkoła jest 
kameralna, bezpieczna i przyjazna uczniom. Być moŜe 
SP Nr 46 byłaby częściej przez rodziców wybierana, 
gdyby dysponowała oddzielnym pawilonem dla 
młodszych dzieci.  
Pani E. Łowkiel zwróciła uwagę, iŜ w Gdyni jest juŜ 
sporo szkół jednorodnych, funkcjonuje jednak jeszcze 
kilkanaście szkół wchodzących w składy zespołów. Są to 
budynki, które powstały wiele lat temu, czyli 
„odziedziczone” przez władze miasta po transformacji 
ustroju. Z reguły w zespołach są wyodrębnione skrzydła 
dla młodszych dzieci. 
W związku z pytaniem Przewodniczącej M. Borusewicz 
o sposób rozwiązania problemu zapewnienia miejsca dla 
6-latków, pani B. Dysarz poinformowała, iŜ rozwaŜa się 
utworzenie jednej pierwszej klasy tylko dla 6-latków, 
celem odizolowania najmłodszych.  
Dyrektor szkoły poinformowała o małym – jak dotąd – 
zainteresowaniu szkołą ze strony rodziców przyszłych 6-
latków. Być moŜe jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest fakt, Ŝe szkoła nie moŜe zagwarantować dzieciom 
dłuŜszego pobytu.  
W związku z uwagą Wiceprezydent Łowkiel, iŜ problem 
dłuŜszego pobytu moŜna rozwiązać poprzez świetlicę, 
Dyrektor poinformowała, iŜ przez świetlicę przewija się 
ponad 120. dzieci, w róŜnym czasie.  
Zdaniem p. E. Łowkiel przedmiotowy problem moŜna 
rozwiązać – jest to kwestia odpowiedniego 
zorganizowania zajęć. 
Odnosząc się do pytania Przewodniczącej komisji o 
planowaną liczbę klas w mającym powstać pawilonie, 
Dyrektor stwierdziła, Ŝe nie powinien to być budynek 
tylko z salami lekcyjnymi. W pawilonie powinna teŜ być 
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świetlica, a takŜe  pomieszczenie, w którym dzieci 
mogłyby ćwiczyć.  
Wiceprezydent E. Łowkiel zwróciła uwagę, Ŝe nie jest 
moŜliwe zapewnienie dzieciom takiego standardu jak w 
przedszkolu. Potrzebne są przede wszystkim sale zajęć. 
Spośród  przyjętych uzgodnień, Ŝadne nie dotyczyło sali 
do zajęć korekcyjnych. Dla klas 1 -2 musi powstać 8 
pomieszczeń. Obecnie wymagany standard to duŜe sale, 
szerokie korytarze, toalety (takŜe toaleta dla dzieci 
niepełnosprawnych). 
DuŜe osiągnięcia szkoły w wynikach osiąganych przez 
uczniów są, zdaniem Dyrektor, przede wszystkim 
efektem ogromnej pracy nauczycieli.  
Wiceprezydent Ewa Łowkiel zwróciła uwagę na ogromną 
rolę środowisk, z jakich wywodzą się uczniowie. W 
wyniku badań amerykańskich stwierdzono, iŜ czynnik ten 
w 80 % wpływa na poziom placówki edukacyjnej.  
Wiceprezydent podkreśliła, iŜ szkoła, mimo 
najtrudniejszych warunków, ma jedne z najwyŜszych 
wyników w sprawdzianach zewnętrznych.  
Dyrektor B. Dysarz pokazała członkom komisji miejsce 
przy drodze ewakuacyjnej, w którym – jej zdaniem – 
powinien być zbudowany pawilon dla dzieci klas 1-2. 
Komisja przychyliła się do propozycji pani Dyrektor. 
Szkoła Podstawowa Nr 37: 
Członków  komisji gościła Dyrektor Krystyna 
Romanowska. Na wstępie spotkania pani Dyrektor 
poinformowała o wystosowaniu do Urzędu Miasta Gdyni 
pisma podpisanego przez rodziców uczniów, 
stanowiącego postulat rozbudowy szkoły. 
Wiceprezydent E. Łowkiel potwierdziła potrzebę 
dokonania rozbudowy szkoły. Jest to jedyna gdyńska 
szkoła podstawowa bez kuchni i świetlicy. Zgodnie z 
planami szkoła ma być poszerzona o oddziały 
przedszkolne z kuchnią, która będzie teŜ obsługiwała 
szkołę. Na wykonanie projektu są juŜ zaplanowane 
środki. W roku bieŜącym powinny rozpocząć się prace 
związane z projektem. Następnym krokiem ma być 
rozbudowa budynku szkoły tak, aby w szkole 
funkcjonowały 3 oddziały na kaŜdym poziomie 
edukacyjnym. Planuje się tez budowę gimnazjum 
(odrębny budynek). W ten sposób zapewniłoby się w 
jednym kompleksie realizację całego cyklu uczenia. 
Najpilniejsze jest utworzenie kuchni, bo to przyciągnie 
dzieci mieszkające w rejonie szkoły.  
Dyrektor K. Romanowska potwierdziła powyŜsze 
mówiąc o deklaracjach rodziców, którzy chętnie oddaliby 
dzieci do szkoły z chwilą powstania kuchni i świetlicy.  
Szkoła zbudowana była niegdyś pod kątem potrzeb 
lokalnej społeczności. Obecnie struktura okolicznej 
ludności znacznie się zmieniła i nowym wymogom 
szkoła nie jest w stanie obecnie sprostać.  
Zapytana przez Przewodniczącą M. Borusewicz o 
sytuację kadrową Dyrektor K. Romanowska 
poinformowała, iŜ w szkole pracują przede wszystkim 
młodzi nauczyciele. PowaŜne problemy stwarza 
konieczność zatrudnienia nauczycieli do prowadzenia 
zajęć z techniki (2 godziny) i plastyki (2 godziny). Jak na 
razie potrzeby w tym zakresie realizują nauczyciele 
innych przedmiotów.  
W związku z informacją Wiceprezydent, iŜ w szkole 
działa świetlica socjo – terapeutyczna, Dyrektor wyraziła 
duŜe zadowolenie z efektów prowadzonych przez 
świetlicę zajęć (w godzinach polekcyjnych, w czasie ferii 
i wakacji). W środowisku, gdzie nie ma przedszkola taka 
działalność jest szczególnie potrzebna. Dzieci uczą się w 
świetlicy samodzielności, odrabiania lekcji.  

Pani K. Romanowska wyraziła duŜe zadowolenie z tytułu 
planów budowy przedszkola. Obecnie nauczyciele muszą 
uczyć dzieci w 1. klasach tego, czego powinny się 
nauczyć w przedszkolu, którego brak.  
Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zapytał o 
przyczyny znacznej poprawy w wynikach uczniów w 
egzaminach zewnętrznych.  
Dyrektor potwierdziła, iŜ tendencja jest dobra. Przyczyny 
poprawy tkwią zapewne w zatrudnieniu logopedy oraz 
zapewnieniu terapii pedagogicznej na poziomie kaŜdego 
oddziału. Szkoła przystępuje do kaŜdego programu 
wyrównywania szans. Zapewniona jest indywidualna 
pomoc edukacyjna. Nieustannie czynione są 
poszukiwania coraz to nowych i lepszych form 
pomagania dzieciom. W szkole jest bardzo duŜo dzieci z 
deficytami, ale przewaŜnie o takim charakterze, który nie 
wyklucza indywidualnego nauczania. Wyniki szkoły w 
egzaminach windowane są ciągle jeszcze przez garstkę 
najzdolniejszych dzieci. 
Z uwagi na środowisko, z jakiego wywodzi się większość 
dzieci, szkoła pracuje teŜ z rodzicami (pedagog szkoły 
przygotowała specjalny poradnik dla rodziców).  
Dyrektor szkoły podkreśliła, iŜ bardzo dobra jest 
współpraca z Radą Rodziców.  
Przewodniczącą komisji interesowało teŜ, jak szkoła 
radzi sobie z nauką języka angielskiego.  
Dyrektor poinformowała o aktualnym zatrudnianiu 
jednego nauczyciela i potrzebie zatrudnienia  jeszcze 
jednego nauczyciela na pół etatu od przyszłego roku 
szkolnego. Ambicją pani Dyrektor jest teŜ zatrudnienie 
nauczyciela języka angielskiego tylko do nauczania 
początkowego.  
Przewodnicząca M. Borusewicz podziękowała gościom i 
członkom komisji za wzięcie udziału w posiedzeniu 
wyjazdowym.  
______________________________________________ 
 
Komisja Kultury – 17 lutego: 

 
Porządek posiedzenia: 

5. Przyjęcie porządku obrad 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia, 
7. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję, 
8. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Protokół przyjęto. 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. Opinia 
pozytywna – 5/0/0. 
Ad. 4 
Członkowie komisji wzięli udział we wspólnym 
posiedzeniu Komisji Strategii, Komisji Zdrowia, Komisji 
Sportu i Komisji Kultury w Akwarium Gdyńskim. 
Zapoznali się z problemami Akwarium i jego planami na 
przyszłość, a następnie obejrzeli ekspozycję. 
______________________________________________ 
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Komisja Gospodarki Komunalnej – 
18 lutego: 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie uchwał na sesję 25 lutego, 
2. Sprawy bieŜące i wniesione. 

Ad. 1 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w 
sprawach: 

1. dopuszczenia zapłaty podatku kartą płatniczą – 
opinia pozytywna – 4/0/0 

2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących 
się na terenie administracyjnym Gminy Miasta 
Gdyni – projekt zreferował dr R.Hirsch. Nowy 
regulamin udzielania dotacji pochodzi z 
czerwca 2008. Do 10 stycznia wpłynęło 21 
wniosków. W tej chwili miasto przeznacza na 
dotacje remontowe ok. 1,2 mln zł i jest to 
kwota adekwatna do potrzeb i moŜliwości. R. 
T.Szemiot wnioskował, aby wspierać 
zwiększanie środków budŜetowych na ten cel. 
Opinia pozytywna – 5/0/1. 

3. wyraŜenia zgody na zbycie w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Adwokackiej 18 – opinia 
pozytywna – 4/0/0, 

4. wyraŜenia zgody na bezprzetargową sprzedaŜ 
nieruchomości połoŜonej w Gdyni przy ul. 
Spokojnej 4 na rzecz jej uŜytkownika 
wieczystego – opinia pozytywna – 4/0/0; 

5. regulacji stanu prawnego i sprzedaŜy 
bezprzetargowej na rzecz dzierŜawcy 
nieruchomości gminnej połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Rolniczej 14 – opinia pozytywna – 
5/0/0; 

6. wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 
wkładem niepienięŜnym (aport) w postaci 
prawa własności nieruchomości – opinia 
pozytywna – 5/0/0; 

7. wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. Z o.o., wkładem niepienięŜnym (aport) w 
postaci prawa własności nieruchomości – 
projekt z autopoprawką – opinia pozytywna – 
6/0/0; 

8. przejęcia na własność gminy pojazdów 
usuniętych z dróg na terenie Gdyni – opinia 
pozytywna – 6/0/0; Komisja prosi wiceprez. 
B.Stasiaka o informacja, co dalej dzieje się z 
samochodami przejętymi na własność Gminy. 

9. wyłączenia spod ochrony przyrodniczej lipy 
drobnolistnej – opinia pozytywna – 6/0/0; 

10. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy miasta Gdyni, 
połoŜonej przy ul. Sienkiewicza w trybie 
przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli 
nieruchomości przyległych – opinia pozytywna 
– 6/0/0; 

11. wyraŜenia zgody na sprzedaŜ niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Gdyni, połoŜonej przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 33 w formie przetargu ustnego 
ograniczonego – opinia pozytywna – 6/0/0; 
Komisja prosi wiceprez. B.Stasiaka o 
uzupełnienie na następne posiedzenia komisji 
(jeszcze przed sesją 25.02.) informacji na temat 
struktury własnościowej okolicznych 
nieruchomości. 

12. wyraŜenia zgody na pokrycie udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdyni wkładem 
niepienięŜnym (aport) w postaci prawa 
własności nieruchomości – opinia pozytywna – 
6/0/0; 

13. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na 
własność Gminy miasta Gdyni nieruchomości 
przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej – opinia 
pozytywna – 5/0/0; 

14. przystąpienia Gminy Maista Gdyni jako 
Partnera do projektu pn. TROLLEY w ramach 
Programu Interreg IV B – opinia pozytywna – 
6/0/0; 

Ad. 2 
Komisja prosi wiceprez. B.Stasiaka o wyjaśnienie 
mechanizmu regulowania przez miasto naleŜności za 
grunty wykupione pod drogi (na kanwie artykułu 
prasowego we wczorajszym „Dzienniku Bałtyckim”). 
Przewodniczący Komisji pytał dra R.Hirscha o sytuację 
budynku po Banku Polskim. Budynek ten od 2 lat jest 
przedmiotem obrotu, zmienia właścicieli. Trwają starania 
o moŜliwość zabudowania działki, z konserwatorskiego 
punktu widzenia niemoŜliwe do akceptacji. Renowacja 
części bankowej – która nigdy juŜ bankiem nie będzie – 
wiąŜe się nieuchronnie z powiększeniem kubatury 
zabudowy na wolnej do tej pory działce. Szansę realizacji 
ma projekt zachowujący pas zieleni od frontu, wzdłuŜ ul. 
10 Lutego (relikt dawnego ogrodu). 
______________________________________________ 

 
Komisja Samorządności Lokalnej i 
Bezpieczeństwa – 19 lutego: 

 
Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący komisji  

Bartosz Bartoszewicz, który przywitał członków komisji 
oraz stwierdził kworum. 

Porządek obrad: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą 

sesję RMG: 
4.8 przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z 
dróg na terenie Gdyni. 
4.9 zatwierdzenia zmiany w Statucie SPZOZ Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. świrki i 
Wigury 14 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w 
dniu 22 stycznia br. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia 

Komisji. 
Ad. 1 
Pan Stanisław Zachert – Z-ca Skarbnika Miasta 
przedstawił projekt uchwały 4.8 w sprawie przejęcia na 
własność  gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie 
Gdyni 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
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Wiceprzewodniczący pan Bartosz Bartoszewicz 
przedstawił projekt uchwały 4.9 w sprawie zatwierdzenia 
zmiany w Statucie SPOZ Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni przy ul. świrki i Wigury 14 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
Wynik głosowania  6/0/0 
Ad. 2 
Przyjęto bez uwag protokół z posiedzenia Komisji w dniu 
22 stycznia br. 
Wynik głosowania  6/0/0 
Ad. 4 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia: 26 lutego br, 
czwartek godz. 16,00 – posiedzenie wyjazdowe na 
terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 StraŜy 
PoŜarnej przy ul.Dickmana 14a na Oksywiu. 
Na tym posiedzenie zakończono 
______________________________________________ 

 
ZARZADZENIA PREZYDENTA 

MIASTA W SPRAWACH: 

 
2009-02-05: 

 
9313/09/V/U - podpisania umowy z 

Nadleśnictwem Gdańsk 
niezbędnej do realizacji inwestycji 
pn.: ”Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, 
Sportowej i Wileńskiej w związku z 
modernizacją stadionu 
piłkarskiego GOSiR” 

9314/09/V/U - uchylenia zarządzenia Nr 
9112/09/V/U dotyczącego 
zatwierdzenia wyniku 
postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego 
powyŜej 14.000 EUR a poniŜej 
5.150.000 EUR na wykonanie 
zadania ,,Wykonanie tymczasowej 
nawierzchni odcinku ul. 
Fregatowej w Gdyni” 

 
2009-02-10: 

 
9315/09/V/P - zakupu ksiąŜki Iwony Paulewicz 

pt. „W szmaragdowym lesie” 
9316/09/V/P - organizacji Przeglądu 

Twórczości Teatralnej Dzieci i 
MłodzieŜy Szkół Specjalnych „My 
zaczarowani Teatrem” 

9317/09/V/P - organizacji finału X edycji finału 
konkursu „Gdynia bez barier” w 
dniu 29 maja 2009 roku 

9318/09/V/P - zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania z działalności 
Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w roku 2008 

9319/09/V/K - zmiany załącznika nr 1 – 
„Kontrola terminowej likwidacji 
zaległości podatkowych i nadpłat” 
do zarządzenia Nr 3054/07/V/K 

9320/09/V/K - zmiany załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 6858/04/IV/K 
dotyczącego ustalenia zasad 
(polityki) rachunkowości w 
Urzędzie Miasta Gdyni 

9321/09/V/O - przyznania premii dla Dyrektora 
S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i 
Terapii UzaleŜnień w Gdyni ul. 
Reja 2 

9322/09/V/O - zakupu nagród dla zwycięzców 
czwartej edycji Międzyszkolnego 
Konkursu Wiedzy o Gdyni pod 
hasłem „Gdynia – miasto, które 
mnie urzekło” organizowanego 
przez Zespół Szkół Nr 14 w Gdyni 

9323/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9324/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9325/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9326/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9327/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9328/09/V/M - kierowania spraw na drogę 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego 

9329/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdynia, połoŜonej przy ul. 
Aresa, przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9330/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdynia, połoŜonej przy ul. 
Aresa, przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9331/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Miasta Gdynia, połoŜonych w 
Gdyni - Chwarznie 
przeznaczonych do 
wydzierŜawienia 

9332/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Kopernika przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9333/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdynia, połoŜonej przy ul. 
OkręŜnej, przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9334/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
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Miasta Gdynia, połoŜonej przy ul. 
OkręŜnej, przeznaczonej do 
wydzierŜawienia 

9335/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy ul. Stryjskiej, przeznaczonej 
do wydzierŜawienia 

9336/09/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni 
przy przystanku SKM Wzgórze 
Św. Maksymiliana, w tunelu dla 
pieszych pod ul. Śląską-Kielecką , 
przeznaczonej do wydzierŜawienia 

9337/09/V/M - ustalenia trybu 
przeprowadzania przetargów 
ustnych nieograniczonych i 
ograniczonych na zbycie 
nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Miasta Gd 

9338/09/V/M - nieskorzystania z prawa 
pierwszeństwa kupna nakładów 
poniesionych na wybudowanie 
2,75/15 tymczasowego pawilonu 
handlowego o powierzchni 90,0 m² 
zlokalizowanego na hali łukowej – 
(boks nr 74 ) 

9339/09/V/M - wszczęcia postępowania o 
zamówienie publiczne, powyŜej 
14.000 EUR a do 206.000 EUR, w 
trybie z wolnej ręki na realizację 
promocji Gdyni przez zespół 
koszykarek LOTOS PKO BP 
GDYNIA 

9340/09/V/O - przekazania do realizacji 
Komunalnemu Związkowi Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” zadania 
„Zbiórka i utylizacja 
przeterminowanych odczynników 
chemicznych z gdyńskich szkół” i 
upowaŜnienia do podpisania 
umowy o dotację celową 

9341/09/V/P - dofinansowania wydania ksiąŜki 
Janusza Wiśniewskiego pt. „śycie 
skrojone na miarę” przez 
wydawnictwo „Bliskie” z Warszawy 

9342/09/V/M - upowaŜnienia do podpisania 
dokumentu 

9343/09/V/S - wyraŜenia zgody na 
uruchomienie środków na wypłatę 
ekwiwalentu za odzieŜ roboczą, 
pranie oraz czyszczenie 
umundurowania 

9344/09/V/S - dostawy naturalnej wody 
źródlanej do 14.000 EUR 

9345/09/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, 
wyprodukowania filmu 
reklamowego na tablicę 
elektroniczną 

9346/09/V/S - zakupu literatury fachowej dla 
Urzędu Miasta Gdyni w 2009r. 

9347/09/V/S - zmiany zarządzenia 
wewnętrznego nr 5/99/III 
Prezydenta Miasta Gdyni w 
sprawie Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych 

9348/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/17/MGG/17/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy ul. Unruga 
25 

9349/09/V/S - wyraŜenia zgody na podpisanie 
aneksu nr 16/2009 do umowy 
najmu nr 320 z Zakładem Obsługi 
Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 

9350/09/V/M - akceptacji treści umowy 
MG/18/MGG/18/D/09 dotyczącej 
ekspozycji reklamy przy Al. 
Zwycięstwa 

9351/09/V/K - zmian w budŜecie miasta Gdyni 
na rok 2009 

9352/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
8930/09/V/K dotyczącego 
ustalenia układu wykonawczego 
budŜetu miasta Gdyni na 2009 rok 

9353/09/V/K - zmiany zarządzenia nr 
8931/09/V/K dotyczącego 
ustalenia harmonogramu realizacji 
dochodów i wydatków budŜetu 
miasta Gdyni w 2009 roku 

9354/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
7695/08/V/U dotyczącego 
udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie podziału geodezyjnego 
działki połoŜonej przy ul. Św. 
Mikołaja 37 w Gdyni 

9355/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie Studium 
Wykonalności dla przedsięwzięcia 
pn. „Usprawnienie ruchu 
transportu miejskiego w obszarze 
centralnym Trójmiasta z 
zastosowaniem Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Ruchem 
TRISTAR” w zakresie zarządzania 
ruchem miejskim i transportem 
publicznym 

9356/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie „Programu 
funkcjonalno-uŜytkowego dla 
Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem TRISTAR w 
Gdańsku, Gdyni i Sopocie, w 
zakresie zarządzania ruchem i 
transportem publicznym” 

9357/09/V/U - uniewaŜnienie zarządzenia nr 
8356/08/V/U dotyczącego 
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wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości do 
206.000 EUR na opracowanie 
dokumentacji dla zadania pn. 
„Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni 
wraz z infrastrukturą techniczną na 
odcinku od schodów przy ulicy 
Gryfa Pomorskiego do 
skrzyŜowania z ulicą Zwinisławy” 

9358/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
3480/07/V/U dotyczącego 
udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie wydzielenia 
geodezyjnego pod budowę 
nawierzchni z płyt yomb w ul. 
Muchowskiego oraz ul. 
Grenadierów w Gdyni 

9359/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
7527/08/V/U dotyczącego 
udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie wielobranŜowej 
koncepcji ul. świrowej w Gdyni 

9360/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
4868/08/V/U dotyczącego 
udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
opracowanie koncepcji i 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej odwodnienia ulicy 
Rybaków w Gdyni 

9361/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
3178/07/V/U dotyczącego 
udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie kanalizacji deszczowej 
w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni 

9362/09/V/U - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 Euro na 
wykonanie rozgraniczenia rzeki 
Kaczej w Gdyni 

9363/09/V/U - uregulowania naleŜności za 
umieszczenie urządzeń 
infrastruktury w pasie drogowym 
ulicy Sportowej w Gdyni w związku 
z budową stadionu rugby z 
zapleczem socjalnym 

9364/09/V/U - akceptacji umowy pomiędzy 
Gminą Miasta Gdyni a Robotniczą 
Spółdzielnią Mieszkaniową im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni w 
związku ze zrealizowaną 
inwestycją pn. „Budowa ulicy 
Krawieckiej w Gdyni” 

9365/09/V/M - wynajęcia w trybie 
bezprzetargowym na okres trzech 
lat gminnego lokalu uŜytkowego w 
budynku przy ul. 10 Lutego 24 na 

rzecz Agencji Rozwoju Gdyni sp. z 
o.o. 

9366/09/V/M - ustalenia wykazu lokalu 
uŜytkowego stanowiącego 
własność Gminy Miasta Gdyni 
przewidzianego do wynajęcia na 
okres lat 5 w drodze publicznego 
przetargu ustnego oraz 
regulaminu przetargu 

9367/09/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia 
nr 8838/08/V/M w sprawie 
zamówienia do kwoty 14.000 EUR 
na wykonanie emisji reklam w 
Polska „Dziennik Bałtycki” 
promujących konkurs „Gdyński 
Biznesplan 2009” 

9368/09/V/M - organizacji XI Ogólnopolskich 
Spotkań PodróŜników, śeglarzy i 
Alpinistów oraz finału „Kolosy 
2008” w dniach 20-22.03.2009 r. w 
Hali Sportowo-Widowiskowej 
„Gdynia” przy ul. Kazimierza 
Górskiego 8 

9369/09/V/O - udzielenia zamówienia 
publicznego na organizację zajęć 
świetlicowych dla dzieci i 
młodzieŜy szkolnej z dzielnicy 
Karwiny 

9370/09/V/O - zmian w zarządzeniu nr 
8203/08/V/O Prezydenta Miasta 
Gdyni 

9371/09/V/O - zmian w zarządzeniu nr 
6853/08/V/O Prezydenta Miasta 
Gdyni w sprawie upowaŜnienia 
pani Ewy Łowkiel – wiceprezydent 
miasta Gdyni 

9372/09/V/R - powołania komisji oceniającej 
9373/09/V/P - realizacji nadzoru autorskiego 

wykonania i montaŜu rzeźby 
postaci Antoniego Suchanka 
siedzącego na ławce 

9374/09/V/P - zorganizowania pokazów rzeźb 
lodowych w dniach od 20 do 22 
lutego 2009 r. 

9375/09/V/P - realizacji projektu rad dzielnic 
Cisowa i Gdynia Chylonia pt. 
„Święto ulicy Chylońskiej” w 
ramach konkursu „Kultura w 
dzielnicy” 

9376/09/V/U - wystąpienia o decyzję o 
pozwolenie na budowę dla 
inwestycji pn. „Budowa 
skrzyŜowana ulic Adm. Unruga, 
Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmd. 
Czernickiego w Gdyni” 

9377/09/V/U - zmiany zarządzenia nr 
9011/09/V/U z 12 stycznia 2009 r. 
w sprawie wszczęcia 
postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego 
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powyŜej 206.000 EUR a poniŜej 
5.150.000 EUR na wykonanie 
robót budowlanych obejmujących 
kanalizację deszczową w ul. 
Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III, 
parking przy ul. Orłowskiej oraz 
ulicę Orłowską – I etap 

9378/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup usług 
szkoleniowych dla pracowników 
UM Gdyni w 2009 roku 

9379/09/V/P - koordynacji zadań w zakresie 
przygotowania i realizacji 
przedsięwzięć obrony cywilnej 
oraz zarządzania kryzysowego 
miasta Gdyni w 2009 roku 

9380/09/V/R - udzielenia zamówienia 
publicznego do 14.000 EUR na 
wykonanie usługi transportowej w 
ramach realizacji projektu pn. 
„Efektywny Samorząd-
Kompetentna Kadra w Urzędzie 
Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy 
Kosakowo 

9381/09/V/R - organizacji konferencji 
inaugurującej projekt pn. 
„Efektywny Samorząd-
Kompetentna Kadra w Urzędzie 
Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy 
Kosakowo 

9382/09/V/S - projekt zarządzenia w sprawie 
akceptacji wyników postępowania 
o zamówienie publiczne w trybie 
zapytania o cenę na dostawę 
papierowych artykułów 
sanitarnych w 2009 roku do 
206.000 EUR oraz akceptacji 
wyboru oferenta 

9383/09/V/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ 
Szpitala Miejskiego w Gdyni SP 
ZOZ Szpitala Morskiego oraz AM 
Międzywydziałowemu Instytutowi 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w 
Gdy 

9383/09/V/O - upowaŜnienia do zawarcia 
umowy z dyrektorem SP ZOZ 
MSPR w Gdyni w sprawie 
przyznania miesięcznego limitu 
kilometrów z tytułu uŜywania 
własnego samochodu osobowego 
do celów słuŜbowych 

9385/09/V/S - wyraŜenia zgody na powołanie 
komisji o rozpoczęcie 
postępowania w trybie zapytania o 
cenę na zakup papierowych 
artykułów sanitarnych dla UM 
Gdyni do 206.000 EUR w 2009 
roku 

9386/09/V/S - wyraŜenia zgody na zakup w 
2009 r. kopert utajnionych UM do 
14.000 EUR oraz zatwierdzenie 
wyboru oferenta 

9387/09/V/S - wyraŜenia zgody na rozpoczęcie 
postępowania do 14.000 EUR na 
dostawę materiałów biurowych na 
2009 rok oraz na zmniejszenie 
środków finansowych w 
zarządzeniu nr 9120/09/V/S z dnia 
20 stycznia 2009 r. 

9388/09/V/U - akceptacji treści umowy 
KB/470/UP/132/W/2008 na 
realizacje przedsięwzięcia " 
Budowa ulicy Radosnej" 

9389/09/V/M - objęcia udziałów w kapitale 
zakładowym Agencji Rozwoju 
Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni 

 
2009-02-12: 

 
9390/09/V/M - wszczęcia postępowania o 

zamówienie publiczne, powyŜej 
14.000 EUR a do 206.000 EUR, w 
trybie z wolnej ręki na realizację 
promocji Gdyni przez Basketball 
Investments SSA podczas Final 
Eight Pucharu Polski 2009 

9391/09/V/M - udzielenia zamówienia, powyŜej 
14.000 EUR a do 206.000 EUR, w 
trybie z wolnej ręki, na promocję 
Gdyni przez Basketball 
Investments SSA podczas Final 
Eight Pucharu Polski 2009 

 
2009-02-13: 

 
9392/09/V/S - uniewaŜnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniŜej 206.000 
EUR na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych telefonii 
komórkowej wraz z dostawą 
aparatów telefonicznych i 
modemów dla Urzędu Miasta 
Gdyni 

 
____________________________________________ 

INTERPELACJE: 
 
1. Od czasu opublikowania poprzedniego numeru 

Biuletynu Ŝaden z Radnych nie złoŜył 
interpelacji. 

_________________________________________ 
 

STAŁE TERMINY POSIEDZEN 

KOMISJI RADY: 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień 
przed sesją, godz. 15.00 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, 
godz. 17.00 
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Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 
16.15 
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00 
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień 
przed sesją, godz. 16.15 
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 15.30 
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, 
godz. 16.00 
Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00 
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 
17.00 
______________________________________________ 
 

INFORMACJA O TERMINACH 

POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
 
Komisja BudŜetowa    
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
18.02.09., godz. 15.30, s. 101 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:    
Komisja Kultury:  17.02., godz. 16.00, wyjazd  
Komisja Oświaty  
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 
19.02., godz. 16.15., s. 101 
Komisja Sportu i Rekreacji: 17.02., godz. 16.00, wyjazd 
Komisja Statutowa:  
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  17.02., godz. 
16.00., wyjazd  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 17.02., 
godz. 16.00, wyjazd 
_____________________________________________ 
 

 


