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Podsumowanie dwóch lat dzia³alnoci Komisji Rady Miasta - cz. II

RAJCY MAJ¥ G£OS
KOMISJA REWIZYJNA
Komisja liczy 9 radnych, jej przewodnicz¹cym jest
Wies³aw Kamiñski (AWS). Komisja kontroluje dzia³ania
miasta pod wzglêdem zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
W ci¹gu dwóch lat dzia³ania komisji omawiano m. in.
wykorzystanie dotacji z przeznaczeniem na remont lokalu przy
ul. Opata Rybiñskiego, w którym mia³a znaleæ siedzibê
biblioteka, analizowano umowy dotycz¹ce likwidacji barier
architektonicznych dla osób niepe³nosprawnych, wypracowywano opiniê w sprawie przyjêcia bud¿etu Gdañska za lata
1999 i 2000. W listopadzie 2000 roku komisja powo³a³a zespó³
kontrolny z³o¿ony ze wszystkich cz³onków komisji. Skontrolowa³ on sprawowanie przez Zarz¹d Miasta nadzoru
w³acicielskiego nad Gdañskim Przedsiêbiorstwem Energetyki
Cieplnej.
Wies³aw Kamiñski powiedzia³
nam:  dwa lata obecnej kadencji by³y
czasem bardzo pracowitym dla komisji, której przewodniczê. Podstawowym zadaniem ustawowym tej
komisji jest coroczna opinia dotycz¹ca
wykonania bud¿etu miasta, która ma
powa¿ny wp³yw na losy g³osowania
w Radzie Miasta co do udzielenia
absolutorium Zarz¹dowi Miasta.

KOMISJA EDUKACJI
Komisja liczy 14 cz³onków, 10 radnych i 4 cz³onków spoza
Rady. Przewodnicz¹cym jest Bogus³aw Niemkiewicz (AWS).
Do najwa¿niejszych zadañ komisji nale¿y okrelenie polityki
funkcjonowania samorz¹dowych placówek owiatowych,
wspó³praca ze szko³ami spo³ecznymi oraz organizacjami,
które s¹ zainteresowane problemami edukacji, a tak¿e opiniowanie zadañ remontowych i inwestycyjnych w owiacie.
W zwi¹zku z wprowadzan¹ reform¹ systemu edukacji
najwiêcej czasu zabra³o komisji opracowanie nowej sieci szkó³,
najpierw podstawowych i gimnazjalnych, a ostatnio ponadgimnazjalnych. Przyjêta sieæ szkó³
podstawowych i gimnazjalnych,
pomimo nielicznych protestów, okaza³a siê ostatecznie s³uszna. Kilka
posiedzeñ komisji odby³o siê w
szko³ach. Bogus³aw Niemkiewicz tak
mówi o pracy swojej komisji:  W tym
roku podjêlimy kolejne decyzje o
likwidacji kilku szkó³ zawodowych, co
by³o niezbêdne na tym etapie reformy

ze wzglêdu na wskaniki demograficzne i brak absolwentów
gimnazjów. Mamy wiadomoæ, ¿e stan techniczny wielu
budynków szkolnych jest z³y i bardzo z³y i pomimo tego, ¿e
uzyskujemy du¿e rodki finansowe na remonty, musimy wci¹¿
dokonywaæ wyborów. Sprowadza siê to czêsto do remontów
niezbêdnych, nakazanych przez Sanepid lub nadzór budowlany.
Nie znaczy to, ¿e taka sytuacja nas zadowala. Staramy siê te¿,
by poprawiæ bezpieczeñstwo uczniów na ulicach w bezporednim
s¹siedztwie szkó³.

KOMISJA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Komisja sk³ada siê z 10 cz³onków, jej pracom przewodniczy Marek Kostecki (UW). Do jej najwa¿niejszych
zadañ nale¿y szeroko pojêta gospodarka komunalna, a
wiêc nale¿yte zaopatrzenie miasta w wodê, prawid³owe
usuwanie cieków, zaopatrzenia w ciep³o, utrzymanie
nale¿ytego stanu transportu publicznego i infrastruktury
komunikacyjnej, a tak¿e dbanie o zieleñ miejsk¹ i
zadrzewianie.
Marek Kostecki, przewodnicz¹cy
komisji, uwa¿a, ¿e: w pracy komisji
do najwa¿niejszych spraw nale¿a³o
niew¹tpliwie przygotowanie prywatyzacji czterech dzia³aj¹cych w
Gdañsku Przedsiêbiorstw Gospodarki
Mieszkaniowej. Problem ten ci¹gn¹³
siê przez kilka miesiêcy, rozpatrywalimy ró¿ne warianty i jestemy
przekonani, ¿e po prywatyzacji PGMów powinna siê poprawiæ sprawnoæ zarz¹dzania nieruchomociami. Inn¹ kwesti¹ jest nasza praca nad dzia³ami
bud¿etu zwi¹zanymi z gospodark¹ komunaln¹; opiniujemy
wszelkie plany inwestycyjne i proponujemy sferê koniecznych
wydatków. Ze spraw bie¿¹cych monitorujemy dzia³ania spó³ek
wspó³pracuj¹cych z miastem, mam na myli g³ównie Saur
Neptun Gdañsk i GPEC. Zajmowalimy siê tak¿e spraw¹
przekszta³cenia ZKM-u. Gdybym mia³ oceniaæ dzia³alnoæ
ró¿nych spó³ek komunalnych, to najwy¿ej oceniam spó³kê Saur,
to by³ strza³ w dziesi¹tkê. Zaopatrzenie miasta w wodê jest ju¿
na poziomie europejskim, choæ na pewno jeszcze wiele pozosta³o
do zrobienia.
Mam te¿ wiadomoæ, ¿e istniej¹ pewne sfery dzia³ania miasta
które, ze wzglêdu na ponad piêædziesiêcioletnie zaniedbania,
nie zosta³y do dzisiaj usprawnione. Do takich dziedzin nale¿y
stan infrastruktury drogowej. Innym, kolosalnym problemem,
s¹ zaniedbania w dziedzinie utrzymania budynków komunalnych. Przez wiele lat sztucznie zani¿ane czynsze nie pokrywa³y rzeczywistych kosztów eksploatacji tych budynków, a
dzisiaj wymagaj¹ one ogromnych nak³adów na remonty.
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KOMISJA DS. SAMORZ¥DU
I £ADU PUBLICZNEGO
10-osobowej komisji przewodniczy Jaros³aw Gorecki,
przewodnicz¹cy Klubu Radnych Niezale¿nych. Do zadañ
komisji nale¿y weryfikacja prawa miejscowego, wspó³dzia³anie z policj¹, stra¿¹ miejsk¹, stra¿¹ po¿arn¹ czyli
instytucjami odpowiedzialnymi za ³ad, porz¹dek i bezpieczeñstwo w miecie. Komisja jest tak¿e odpowiedzialna
za wspó³dzia³anie z jednostkami pomocniczymi samorz¹du
terytorialnego.
Jaros³aw Gorecki - Na bie¿¹co
oceniamy funkcjonowanie stra¿y
miejskiej, stra¿y po¿arnej i policji.
Do sukcesów komisji zaliczyæ
mo¿na przeforsowanie dalszej
rozbudowy systemu monitoringu w
kolejnych dwóch miejscach  na
G³ównym Miecie i dworcu PKP.
Jest to przyk³ad dobrze wydanych
pieniêdzy, a inwestycja wymierne
efekty przynios³a ju¿ po kilku dniach funkcjonowania.
Mieszkañcy czuj¹ siê bezpieczniej, a policji uda³o siê w
krótkim czasie, dziêki kamerom, uj¹æ z³odziei. Poza tym co
roku pilnujemy, aby miasto pomaga³o w zakupie sprzêtu
dla policji i stra¿y po¿arnej. Staramy siê, aby co roku
magistrat kupowa³ samochody czy komputery. Przed
sezonem letnim szczególnie pilnie przygl¹damy siê
dzia³aniom s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo
publiczne. Jeli dochodz¹ do nas jakiekolwiek sygna³y o
niew³aciwym przygotowaniu czy braku rodków, od razu
staramy siê to wyjaniæ i jako temu zaradziæ. Komisja
rozpatruje tak¿e indywidualne sygna³y, które nadsy³aj¹ do
nas mieszkañcy. Poza tym przygotowalimy projekt uchwa³y
o funkcjonowaniu jednostek pomocniczych. Wszystkim
cz³onkom komisji le¿y na sercu bezpieczeñstwo w miecie,
wiêc pomimo ró¿nych przynale¿noci politycznych, dzia³amy wspólnie.

KOMISJA ROZWOJU
PRZESTRZENNEGO
Komisja sk³ada siê z 9 osób, za jej pracom przewodniczy
Tadeusz Mêkal (AWS). Zakres jej dzia³ania to, najogólniej
mówi¹æ, gospodarka przestrzenna - czyli kszta³towanie ³adu
przestrzennego miasta. Instrumentami kszta³towania tego
³adu s¹ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
które komisja opiniuje.
Oprócz tego komisja zajmuje siê te¿ sprawami z zakresu
gospodarki gruntami i gospodarki nieruchomociami. Komisja
przeprowadzi³a cztery wizje lokalne. Dotyczy³y one mostu
wantowego przez Martw¹ Wis³ê, multikina przy ulicy
Grunwaldzkiej, nowego budynku Wydzia³u Prawa i
Administracji, Parku Kultury i Wypoczynku Grodzisko.

Tadeusz Mêkal charakteryzuje pracê
swojej komisji: Jestem przekonany,
¿e moja komisja pracuje najwiêcej.
Odbywamy ponad 40 posiedzeñ
rocznie. Nasza praca polega przede
wszystkim na analizie setek projektów
uchwa³, najwiêcej z nich dotyczy
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Muszê
przyznaæ, ¿e zainteresowanie mieszkañców tymi planami systematycznie ronie. W poprzedniej
kadencji mieszkañcy byli zainteresowani prawie wy³¹cznie
sprawami budownictwa mieszkaniowego, teraz pilnie ledz¹
wszelkie zmiany w planach zagospodarowania wiedz¹c, ¿e
mog¹ w sposób aktywny je zmieniaæ. Wielkim wyzwaniem dla
ca³ego miasta jest zagospodarowanie terenów postoczniowych.
W fazie przygotowañ jest kilkanacie planów zagospodarowania dotycz¹cych ródmiecia Gdañska. Rozwój tych
dot¹d zaniedbanych czêci miasta, przyczyni siê do powstania
nowych miejsc pracy. Miejsca te zapewniaj¹ tak¿e prowadzone
w Gdañsku inwestycje, g³ównie z dziedziny drogownictwa.
Mam na myli budowê trasy W-Z czy budowê mostu wantowego
nad Martw¹ Wis³¹. W 2001 roku najwa¿niejszym naszym
zadaniem jest zaopiniowanie Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Studium to jest ca³ociowym spojrzeniem na miasto, traktuje
je jako organizm dzia³aj¹cy na zasadzie naczyñ po³¹czonych.

KOMISJA POLITYKI
SPO£ECZNEJ I RODZINY
Komisja liczy 9 radnych, jej pracom przewodniczy Marek
Hola. Do zadañ tej komisji zaliczyæ nale¿y politykê maj¹c¹
na celu zmniejszenie bezrobocia w miecie, zadania z zakresu
opieki spo³ecznej, opieki nad osobami niepe³nosprawnymi.
Do bardzo wa¿nych prac tej komisji nale¿y wspó³praca
z organizacjami pozarz¹dowymi i opiniowanie wniosków
o dofinansowanie zadañ realizowanych przez te organizacje.
Marek Hola - Do sukcesów komisji zaliczam przede wszystkim kontakt i komunikacjê z obywatelami oraz
wspó³pracê ze rodowiskiem organizacji pozarz¹dowych, wymianê dowiadczeñ z przedstawicielami gdañskiego orodka akademickiego, a tak¿e wspó³dzia³anie merytoryczne z innymi komisjami Rady Miasta. Razem
z Komisj¹ Edukacji wspó³organizujemy konkurs na najlepszy program wychowawczy. Realizowana
reforma edukacji niesie z sob¹ liczne zobowi¹zania struktur
sektora publicznego, zw³aszcza za obowi¹zek prac nad udoskonaleniem programów wychowawczych realizowanych przez
szko³y. W tym roku odbêdzie siê druga edycja konkursu.
Przewidujemy promocjê i sfinansowanie najlepszych programów oraz uhonorowanie ich autorów. Nie mamy w¹tpliwoci,
dokoñczenie na str. 12
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dokoñczenie ze str. 11
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¿e to w³anie one rzutowaæ bêd¹ w du¿ym stopniu na perspektywê spo³ecznego rozwoju miasta i rozwoju potencja³u jego m³odych obywateli. Z satysfakcj¹ obserwujemy wyrany spadek liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych. Zjawisko to jest
efektem wprowadzonych regulacji oraz wnikliwie analizowanych podañ o wydanie koncesji. Komisja cile wspó³pracuje z
organizacjami pozarz¹dowymi. Plan rednioterminowy zwi¹zany jest z konstruowaniem, konsultowaniem, opiniowaniem,
uchwalaniem i póniejszym wdro¿eniem strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Perspektywê krótkoterminow¹ wyznacza g³ównie inicjatywa stowarzyszeñ i fundacji. Do tego
wachlarza mo¿na zaliczyæ: wspólne przygotowywanie sesji i
spotkañ tematycznych, honorowe patronaty nad przedsiêwziêciami, wspólny udzia³ w wyjazdach szkoleniowych oraz wa¿ne
dla organizacji opinie w sprawie przydzia³ów lokali.
Mo¿emy przyznaæ siê tak¿e do pora¿ek. Za jedn¹ z nich
uwa¿am skromny udzia³ cz³onków komisji w pracach na forum
miêdzynarodowym, wyrzucamy sobie tak¿e s³abo przygotowan¹ dyskusjê w sprawie regulaminu organizacyjnego UM, niewielkie zaanga¿owanie w tematykê jednostek pomocniczych, a
tak¿e zbyt wolne tempo prac nad strategi¹ rozwi¹zywania problemów spo³ecznych."

z tych umów. Sprawdzi³a siê na
pewno wspó³praca z Sefton. By³o to
pierwsze miasto, które zareagowa³o
na tragediê m³odych ludzi poparzonych w po¿arze hali stoczni i
zaoferowa³o konkretn¹ pomoc. Obecnie a¿ 17 miast mo¿e siê poszczyciæ
partnerstwem z Gdañskiem, ale te
kontakty wymagaj¹ uporz¹dkowania.
Czêæ z tych umów nie zosta³a
skonsumowana, a powinny one
procentowaæ i przynosiæ wymierne efekty dla miasta. Mo¿na
wymieniæ kilka celów, którym winna s³u¿yæ szeroko pojmowana
wspó³praca miêdzynarodowa Gdañska. S¹ to: promocja miasta
za granic¹, wspieranie rozwoju gospodarczego przez miasta
bêd¹ce w Unii Europejskiej, wspieranie regionalizmu. Na pewno
musimy wspó³pracowaæ z sejmikiem samorz¹dowym województwa pomorskiego, choæby w sprawie powo³ania w Brukseli,
jako stolicy Unii Europejskiej, przedstawicielstwa regionu
gdañskiego. Najd³u¿sze wiêzy ³¹cz¹ nas z Brem¹, to nasz
wypróbowany partner. Powsta³ nawet projekt, abymy wspólnie
z Brem¹ w³¹czyli siê do pewnych programów pilotowanych przez
Uniê Europejsk¹.

KOMISJA DORANA
DO SPRAW OPRACOWANIA
ZASAD WSPÓ£PRACY
MIÊDZYNARODOWEJ
MIASTA GDAÑSKA

NOWY OBIEKT MOSiR -u

Komisja ta powsta³a na mocy decyzji Rady Miasta
Gdañska podjêtej na sesji w dniu 26 padziernika 2000 roku.
W sk³ad komisji wchodzi 11 osób, za jej pracami kieruje
El¿bieta Grabarek - Bartoszewicz, przewodnicz¹ca Rady
Miasta Gdañska.

Wszystkie budynki znajduj¹ce siê w obrêbie obiektu nadaj¹ siê
do kapitalnego remontu, którego koszt wyliczono wstêpnie na ok.
1 mln z³. W cenê nie wliczono kosztu remontu trybuny g³ównej,
wêz³a cieplnego w pomieszczeniach pod trybun¹ oraz w budynku
administracyjnym, remontu p³yty g³ównej boiska jak i remontu
sanitariatów ogólnodostêpnych. Trybuna g³ówna oraz szatnie nie
by³y remontowane od przesz³o 50 lat. Bardzo z³y jest stan instalacji
wodnej i grzewczej. Pe³nej modernizacji wymaga tak¿e budynek
hali gier, hali LA, podnoszenia ciê¿arów i administracji. Od
momentu przejêcia obiektu MOSiR wyda³ na jego funkcjonowanie
ju¿ prawie 271 tys. z³, natomiast d³u¿nicy s¹ winni za korzystanie
z sal i boisk ponad 108 tys. z³.

El¿bieta Grabarek - Bartoszewicz tak ocenia pracê tej komisji: Komisja powo³ana zosta³a do oceny kierunków polityki
miêdzynarodowej Gdañska, naszej wspó³pracy z miastami
partnerskimi. Wspó³praca ta uk³ada siê ró¿nie, czêciowo z tego
wzglêdu, ¿e porozumienia o wspó³pracy zawierane by³y w
ró¿nym czasie. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e czas zweryfikowa³ wiele

Obiektem sportowym znajduj¹cym siê przy ul. Traugutta
29 w Gdañsku od 1 padziernika 2000 r. administruje
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji. Niestety stan techniczny
obiektu jest katastrofalny. Przejêcie obiektu przez miasto
uchroni³o go przed od³¹czeniem energii cieplnej i spowodowa³o uruchomienie dostawy wody.
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