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Nowy
wiceprezydent

1 maja br. funkcjê wiceprezydenta ds. polityki gospodarczej obj¹³ Jan Józef Stoppa. Od 1990 r. cz³onek ZChN,
dotychczas w³aciciel jednoosobowej firmy marketingu
i doradztwa handlowego Meritum, specjalista ds. importu w firmie Marine Metal. Z wykszta³cenia magister ekonomii.
Jan Józef Stoppa wybrany zosta³
26 kwietnia podczas sesji Rady
Miasta Gdañska na stanowisko wiceprezydenta miasta do spraw polityki gospodarczej. Nowy wiceprezydent odpowiadaæ bêdzie za
dzia³ania strategiczne w zakresie
rozwoju gospodarczego miasta. Do
najwa¿niejszych zadañ nowego
cz³onka zarz¹du nale¿¹: inicjowanie dzia³añ na rzecz zapewnienia
atrakcyjnoci miasta dla potencjalnych inwestorów, wspó³praca z
jednostkami gospodarczymi,
wspó³dzia³anie z samorz¹dem gospodarczym regionu, wspó³praca w
zakresie przekszta³cania przedsiêbiorstw komunalnych i nadzoru

w³acicielskiego nad spó³kami,
nadzór nad tworzeniem i realizacj¹ projektów finansowanych z
funduszy zewnêtrznych, w tym z
Unii Europejskiej; inicjowanie
prac maj¹cych na celu przygotowanie miasta do wejcia do Unii,
wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz
ochrony rodowiska oraz kszta³towanie proekologicznej polityki
miasta, wspó³praca gospodarcza z
zagranic¹, nadzorowanie spraw z
zakresu dzia³alnoci turystycznej i
promocyjnej na rzecz miasta oraz
zadañ zwi¹zanych z integracj¹ europejsk¹, gospodark¹ morsk¹, handlem i zwalczaniem bezrobocia.

Jan Józef Stoppa sprawowaæ te¿
bêdzie nadzór nad Miejskim Inspektoratem Weterynarii, Parkiem
Kultury i Wypoczynku "Grodzisko" oraz Powiatowym Urzêdem
Pracy w Gdañsku. Nowy wiceprezydent odpowiada za prace wydzia³ów Koordynacji Rozwoju
i Ochrony rodowiska Urzêdu
Miejskiego w Gdañsku, a cile
wspó³pracowaæ bêdzie z komisjami Bud¿etow¹, Polityki Gospodarczej i Gospodarki Morskiej oraz
Ochrony rodowiska Rady Miasta
Gdañska.
Jan Józef Stoppa ma 52 lata,
jest ¿onaty, ma troje doros³ych
dzieci.

Nowy podzia³ w Radzie Miasta
11 padziernika 1998 r. wybrano Radê Miasta
Gdañska w obecnym sk³adzie. Rada Miasta Gdañ6radnych
ska trzeciej kadencji liczy szeædziesiêciu rajców. Forum Gdañskiego
1radny niezale¿ny
Rajcy rozpoczêli swoj¹ pracê podzieleni na trzy klu7radnych
by. Najliczniejszy klub radnych - AWS - liczy³ 36
Klubu
cz³onków. Klub radnych UW skupia³ 8 osób, a klub Radnych
radnych SLD - 16. Obecnie dosz³o do zmiany po- Niezale¿nych
dzia³u przynale¿noci klubowej; ukonstytuowa³ siê
Klub Radnych Niezale¿nych sympatyzuj¹cy z Platform¹ Obywatelsk¹. Podczas sesji w kwietniu dosz³o do utworzenia Forum Gdañskiego. Jeden z rajradnych
126
7rad
nych
ców nale¿¹cych do klubu SLD zosta³ radnym niezaAWS
le¿nym.
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