
Protokół z posiedzenia 
Komisji samorządności lokalnej i bezpieczeństwa 

Z dnia 19 lutego 2015 r. 
 
Porządek obrad: 

1. otwarcie obrad, 
2. zaopiniowanie projektów uchwał na sesje RMG, 
3. sprawy wniesione, 
4. ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 
 

Ad 1. Posiedzenie rozpoczął powitaniem i stwierdzeniem kworum przewodniczący komisji 
Paweł Brutel.  
 
Ad 2. Przewodniczący przedstawił wnoszony w trybie nadzwyczajnym projekt uchwały w 
sprawie powołania opiekuna MłodzieŜowej Rady Miasta Gdyni. Do tej funkcji przyjęto 
zgłoszenia od dwóch osób: pani Małgorzaty Balsewicz oraz pana Edmunda Gruchały. 
Wybrano kandydaturę rekomendowanej przez dyrektora Gimnazjum nr 4 w Gdyni 
nauczycielki, pani Małgorzaty Balsewicz, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z 
młodzieŜą, a takŜe - będąc kolejno radną dzielnicy i radną Miasta - poznała zasady i 
procedury stosowane w pracy organów samorządowych i urzędu. Opinia pozytywna w 
głosowaniu: 6/0/0. 
Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji 
Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic po krótkim omówieniu zaopiniowano pozytywnie 
w głosowaniu z wynikiem: 6/0/0. 
Odwołanie przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Zgromadzenia Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołanie nowych przedstawicieli i upowaŜnienie do 
kumulacji głosów opisane w projekcie uchwały takŜe zaopiniowano jednogłośnie (6/0/0). 
Na delegata Gminy Miasta Gdyni do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia 
„Zwi ązek Miast i Gmin Morskich” zaproponowano panią radną Mirosławę Król, a projekt 
uchwały tej treści przyjęto 6-oma głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących się. 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Plac Wolnej Polski” placowi w Gdyni 
zaakceptowano głosowaniem: 6/0/0. 
Szczegółowych informacji na temat wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia BudŜetu 
Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w roku 2015 udzielił 
przewodniczący komisji. Przedstawił przyczyny wprowadzanych zmian i udogodnień, 
harmonogram wprowadzania budŜetu, a takŜe sposób jego realizacji i promowania, m. in. 
poprzez portal dedykowany przedsięwzięciu z moŜliwością prowadzenia forum do wymiany 
informacji. Projekt poparto jednogłośnie w obecności 5-ciu członków komisji.  
Z identycznym wynikiem głosowania zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014-2020. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wsparcia finansowego działań 
gdyńskiej Policji w 2015 r. Środki przekazane  będą na podstawie porozumienia na  
rekompensatę pienięŜną za czas słuŜby ponadnormatywnej oraz na nagrody za osiągnięcia w 
słuŜbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych(miejskich) i 
komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu słuŜby prewencyjnej. Opinia pozytywna w 
głosowaniu: 4/0/1.  
 



Ad 3. Radny Andrzej Kieszek zawnioskował o wniesienie na kolejną sesję RMG projektów 
uchwał w sprawie poprawy nazewnictwa ulic Kampinoskiej (dotąd: Kampinowska) oraz Ks. 
Bpa Jana Bernarda Szlagi. Wniosek przyjęto w głosowaniu: 6/0/0. 
 
Ad 4. Przewodniczący zaproponował stały termin komisji: czwartek przed sesją, godz. 16.30. 
Kolejne spotkanie odbędzie się 19 marca w siedzibie StraŜy PoŜarnej przy ul. Władysława IV 
w Gdyni. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Przewodniczący Komisji 
Paweł Brutel 


