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Protokół z posiedzenia  
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG 

18 marca 2015 r.  
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą Sesję  RMG: 
5.3   przyjęcia raportu z realizacji w 2014 roku w Gdyni Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii.  
5.4   programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2015,   
5.5   zmieniająca Uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla 
pasaŜerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni,  
5.11-5.14 pakiet uchwał dot. załoŜenia, połączenia i włączenia Przedszkoli  
ANEKS: 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,  
3. Sprawozdanie z realizacji projektu Gdynia Rodzinna za rok 2014. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad 1. Przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul rozpoczęła posiedzenie powitaniem 
zebranych. Zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały z aneksu do 
porządku najbliŜszej sesji RMG. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad 2. Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz omówił pakiet uchwał dot. załoŜenia, połączenia i 
włączenia Przedszkoli, które zaopiniowano pozytywnie w kolejnych głosowaniach: 
- załoŜenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul.Wiczlińska 93: 6/0/0, 
-   połączenia Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 i Szkoły Podstawowej nr 37 im. 
Obrońców Kępy Oksywskiej, ul. Wiczlińska 93 w Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w 
Gdyni, ul. Wiczlińska 93: 7/0/0, 
- załoŜenia Przedszkola nr 54 w Gdyni, ul.L. Staffa 10: 7/0/0, 
- włączenia Przedszkola nr 54 w Gdyni, ul. L.Staffa 10 do Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. 
L.Staffa 10: 7/0/0. 
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia przepisów 
porządkowych dla pasaŜerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przyjęto bez uwag w głosowaniu: 6/0/1.  
Wiceprezydent Michał Guć omówił raport z realizacji w 2014 roku w Gdyni Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, krytykując na wstępie działania ustawodawcze 
powodujące sztuczne rozdzielenie programów na róŜne uzaleŜnienia. W praktyce wiele zadań 
wykonuje się wspólnie. W raporcie starano się wyodrębnić wątki związane z narkotykami, 
które jednak często się spłatają z innymi problemami. W Gdyni realizacja programu opiera się 
na filozofii budowania koalicji i współdziałania róŜnych słuŜb. 
Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0. 
Następnie pan Wiceprezydent zaprezentował program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2015. 
projekt uchwały w tej sprawie został takŜe zaakceptowany bez uwag w głosowaniu: 7/0/0. 
Z takim samym wynikiem zaopiniowano projekt uchwały w sprawie  określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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Ad 3. Pani Przewodnicząca Beata Szadziul, będąca takŜe Pełnomocnikiem Prezydenta MG 
ds. rodziny przedstawiła sprawozdanie z realizacji projektu Gdynia Rodzinna za rok 2014. 
Sprawozdanie jest dostępne na stronie gdyniarodzinna.pl w zakładce: kontakt. 
 
Ad 4. Przewodnicząca podziękowała gościom i radnym za udział w posiedzeniu i zakończyła 
obrady. 
 
Protokołowała; Z. Gawlik BRM 
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