10

Z obrad Rady Miasta
Robert Bogdanowicz przewodniczàcy klubu UW:

Zbigniew Czepu∏kowski

1 grudnia br. przesta∏ pe∏niç
funkcj´ wiceprezydenta Gdaƒska
ds. polityki gospodarczej. Wiceprezydent z∏o˝y∏ rezygnacj´ ze
stanowiska na poczàtku listopada po tym, jak jego partyjni koledzy z Ruchu Stu cofn´li mu rekomendacj´. Radni podczas listopadowej sesji wi´kszoÊcià g∏osów
opowiedzieli si´ za odwo∏aniem
Czepu∏kowskiego z zajmowanego
stanowiska. Obecnie Zbigniew
Czepu∏kowski jest wiceprezesem
zarzàdu Specjalnej Strefy Ekonomicznej ˚arnowiec. Na razie jego
fotel jest pusty. Prezydent Adamowicz powiedzia∏, ˝e przy wyborze nowego wiceprezydenta
b´dzie si´ kierowa∏ takimi kryteriami jak: znajomoÊç tematu, lojalnoÊç i zdolnoÊç do nauki.

— Tzw. „afera GPEC” zaszkodzi∏a nie tylko rzàdzàcej
w mieÊcie AWS, ale, niestety, nadszarpn´∏a równie˝
wyraênie wizerunek Gdaƒska. Sprawa jest bardzo powa˝na, dotyczy bowiem najwi´kszej spó∏ki komunalnej
miasta, nad którà nadzór sprawuje Zarzàd Miasta
Gdaƒska. Kwestià prawid∏owoÊci dotychczasowej kontroli w∏aÊcicielskiej nad spó∏kà oraz motywów decyzji
personalnych, które zaowocowa∏y w efekcie dochodzeniem prokuratorskim, wyjaÊnia obecnie zespó∏ kontrolny powo∏any przez Komisj´ Rewizyjnà Rady Miasta
Gdaƒska. Takiej kontroli domagaliÊmy si´ ju˝ od d∏u˝szego czasu. Od wyników tej kontroli i przedstawionych przez nià wniosków zale˝eç b´dzie dalsza reakcja
Unii WolnoÊci na zaistnia∏à sytuacj´.

Krzysztof Brzeziƒski, przewodniczàcy klubu SLD:

— Moje ugrupowanie z uwagà, ale i z rozwagà, przyglàda si´ Êledztwu. Na razie postawiono tylko zarzuty,
wi´c nie mo˝na powiedzieç, ˝e osoby obecnie aresztowane sà rzeczywiÊcie winne. Udowodnienie ewentualnej winy jest zadaniem prokuratury. SLD zale˝y, mam
nadziej´ ˝e w∏adzom miasta równie˝, na jak najszybszym wyjaÊnieniu sprawy, gdy˝ kolejne „afery” nie s∏u˝à wizerunkowi miasta i sprawiajà, ˝e potencjalni inwestorzy uciekajà z miasta.

Czes∏aw Nowak, przewodniczàcy klubu AWS:

W Urz´dzie Miejskim przyjmuje ju˝ Miejski Rzecznik Konsumentów. Pani Alina Rocka zapewnia konsumentom bezp∏atnà porad´ w zakresie ochrony
ich interesów. UÊwiadamia im,
jakie przys∏ugujà im prawa,
a potem, jak ewentualnie ich dochodziç. Rzecznik jest uprawniony do wytaczania powództw
na rzecz konsumentów oraz wyst´powania za ich zgodà do
toczàcego si´ post´powania
w sprawach o ochron´ ich interesów. Miejski rzecznik przyjmuje codziennie w godz. 9-15,
a w Êrody do 16.30 w pokoju nr
214. Tel. 302-30-41 w. 214.

— Niektóre gazety donosi∏y ostatnio w tonie sensacyjnym o nieprawid∏owoÊciach w funkcjonowaniu GPEC.
Rozpowszechnia∏y opini´, ˝e miasto znajduje si´ w z∏ej
sytuacji. Aresztowano wprawdzie by∏ego szefa GPEC,
lecz ja nie wiem jakie w∏aÊciwie zarzuty mu postawiono. Je˝eli by∏ to jedynie zarzut, ˝e narazi∏ swoimi decyzjami miasto na straty, to przecie˝ ˝adnych strat nie
by∏o, poniewa˝ umowa zosta∏a w por´ rozwiàzana. Zapewniam te˝, ˝e ˝ycie gospodarcze miasta, mimo enuncjacji prasowych, nadal toczy si´ normalnie.

