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Podsumowanie 2 lat dzia∏alnoÊci Komisji Rady Miasta

RAJCY MAJÑ G¸OS
Rada Miasta Gdaƒska ma za sobà ju˝ ponad dwuletnià dzia∏alnoÊç. Jesienià 1998 roku wybraliÊmy naszych
przedstawicieli do tej najwy˝szej w∏adzy w mieÊcie, podejmujàcej wszystkie decyzje dotyczàce funkcjonowania bardzo skomplikowanego organizmu, jakim jest prawie pó∏milionowe miasto. Wi´kszoÊç spraw, dyskutowanych podczas sesji rady jest opracowywana i opiniowana przez poszczególne komisje Rady Miasta. To tam analizuje si´
szczegó∏y dotyczàce projektów uchwa∏ rady, tam wytycza si´ kierunki dzia∏ania miasta na przysz∏oÊç. W obecnej
kadencji rady pracuje 12 sta∏ych komisji i 2 doraêne. Poni˝ej omówimy dokonania i plany siedmiu z nich.

KOMISJA ZDROWIA
Komisji przewodniczy Alina Pienkowska /UW/, a tworzy jà 6 radnych. Do jej zadaƒ nale˝y m.in. koordynacja
i planowanie dzia∏aƒ miasta w zakresie profilaktyki
i ochrony zdrowia, zwalczanie narkomanii i alkoholizmu, opiniowanie koniecznoÊci przeprowadzania remontów kapitalnych placówek s∏u˝by zdrowia podlegajàcych miastu, wspó∏praca z Pomorskà Kasà Chorych.
Sprawà, która w najwi´kszym stopniu zaabsorbowa∏a
komisj´, by∏a kwestia przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych
samodzielnych publicznych Zak∏adów Opieki Zdrowotnej i Gdaƒskiego Centrum Zdrowia.
Komisja by∏a wnioskodawcà rezolucji w sprawie rozwiàzania problemów sygnalizowanych w trakcie wprowadzania reformy ubezpieczeƒ zdrowotnych, a tak˝e
analizowa∏a zawarte przez Kas´ Chorych kontrakty na
Êwiadczenie us∏ug medycznych. W dzia∏aniach na rzecz
profilaktyki zdrowotnej komisja popar∏a wprowadzenie
szczepieƒ przeciw ˝ó∏taczce WZW typu B, a we wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich
wdro˝y∏a — w ubieg∏ych dwóch latach — program antynikotynowy w gdaƒskich szko∏ach podstawowych.
Alina Pienkowska: — Komisja
zdrowia ma bardzo du˝o pracy;
sk∏ada si´ na to zastana sytuacja
w s∏u˝bie zdrowia i wprowadzenie
reformy jej funkcjonowania. Najwa˝niejsze jest to, ˝e w tym trudnym czasie polityk´ zostawiamy za
progiem, a nasza praca jest czysto
merytoryczna. Podstawowym za∏o˝eniem jest przekonanie, ˝e powinniÊmy dzia∏aç tak,
by pacjent wszystkie zmiany funkcjonowania s∏u˝by
zdrowia odczuwa∏ bezboleÊnie. Niestety, akurat to si´
nie uda∏o. Ale mamy te˝ niewàtpliwe sukcesy. Jednym
z wa˝niejszych sà oszcz´dnoÊci finansowe, które nie
wynikajà z ograniczenia dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ
zdrowotnych, ale z lepszego zarzàdzania nieruchomoÊciami u˝ytkowanymi przez s∏u˝b´ zdrowia. W przypadku ZOZ-u nr 3 okaza∏o si´ na przyk∏ad, ˝e w jego
administracji pozostawa∏ drogi w utrzymaniu budynek
o funkcjach czysto administracyjnych, który wcale nie
by∏ mu potrzebny.
Warto przypomnieç, ˝e po reformie miasto ma przede
wszystkim obowiàzek nale˝ytego zorganizowania pla-

cówek s∏u˝by zdrowia i odpowiada za dost´pnoÊç us∏ug
medycznych, czyli za to, aby w mieÊcie by∏a wystarczajàca liczba przychodni rejonowych. Prac´ szpitali zaÊ
nadzoruje Urzàd Marsza∏kowski. Bardzo wa˝nym zadaniem jest sta∏a kontrola stanu zdrowia mieszkaƒców,
która powinna staç si´ podstawà decyzji o organizowaniu s∏u˝by zdrowia w mieÊcie. Elementem takich
dzia∏aƒ sà — finansowane przez miasto — badania
przesiewowe mieszkaƒców, prowadzone po to, by wczeÊnie wykryç groêne dla ˝ycia choroby, np. nadciÊnienie
lub raka jelita grubego.

KOMISJA ds. M¸ODZIE˚Y,
SPORTU I REKREACJI
Komisja liczy 7 radnych, jej pracami kieruje Marek
Bumblis /AWS/. Komisja w swych dzia∏aniach skupia
si´ na tworzeniu warunków dla nale˝ytego rozwoju ruchowego dzieci i m∏odzie˝y, promuje ró˝norodne formy
sp´dzania przez m∏ode pokolenie wolnego czasu. Cz∏onkowie komisji przypominajà w∏adzom miasta, o koniecznoÊci tworzenia obiektów sportowych przeznaczonych dla wszystkich mieszkaƒców Gdaƒska, a nie tylko
dla wyczynowych sportowców. To cia∏o Rady Miasta
wspiera wszelkie dzia∏ania na rzecz nap∏ywu turystów
do Gdaƒska, gdy˝ nowoczesne miasto musi uwzgl´dniaç turystyk´ jako jednà z wa˝niejszych ga∏´zi swojej
gospodarki.
Do najwa˝niejszych osiàgni´ç komisji jej przewodniczàcy zalicza ustawienie 44 zestawów zabawowych,
nazywanych popularnie „ma∏pimi
gajami”. Na osiedlach pojawi∏y si´
ponadto betonowe sto∏y do tenisa
i kosze do koszykówki, rozbudowano i zmodernizowano wiele boisk
przyszkolnych, a przede wszystkim
odbudowano i zagospodarowano dla celów rekreacyjnych Op∏yw Mot∏awy. Wcià˝ trwajà prace na „Grodzisku” majàce przywróciç ÊwietnoÊç istniejàcego tam
w latach 20-tych XX wieku parku miejskiego. Trzeba
pami´taç te˝ o budowie wielkiej hali sportowo-widowiskowej powstajàcej na granicy z Sopotem, rozpocz´ciu
budowy ogólnodost´pnej p∏ywalni na Che∏mie, dofinansowaniu przez miasto hali do tenisa sto∏owego na Zaspie, nieprzerwanie trwajàcej modernizacji Miejskiej
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Hali Sportowej na Przymorzu. Przy komisji powsta∏o
Forum M∏odych Miasta Gdaƒska. Marek Bumblis dodaje, ˝e wzbogacono program imprez sezonu turystycznego. Szczególnie widaç by∏o imprezy ˝eglarskie, podkreÊlajàce morski charakter miasta, takie jak: Centralne
Obchody Dni Morza, Cutty Sark 2000, Hanza Sail, Regaty Heweliusza.

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ
I MORSKIEJ
Komisja liczy 10 radnych, przewodniczy jej Czes∏aw
Nowak /AWS/. Do jej najwa˝niejszych zadaƒ nale˝y
wskazywanie kierunków rozwoju gospodarczego Gdaƒska, inspirowanie strategicznych planów rozwojowych.
Komisja jest w Êcis∏ym kontakcie z oÊrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami Wybrze˝a i w oparciu
o ich opinie, jak i konkluzje z w∏asnych posiedzeƒ, opiniuje dzia∏ania miasta w zakresie polityki morskiej.
Dwukrotnie komisja odby∏a posiedzenia wyjazdowe
w porcie gdaƒskim, gdzie analizowa∏a zapisy ustawy
o portach morskich.
Czes∏aw Nowak: — Za kluczowe
dla miasta uwa˝am skupienie si´
na rozwoju morskiego portu handlowego, ale zajmujemy si´ tak˝e
ocenà handlu gdaƒskiego na tle zarzutów zwiàzanych z funkcjonowaniem hipermarketów w mieÊcie. Na
wniosek naszej komisji Zarzàd Miasta podjà∏ rozmowy z kupcami
z targowisk, w rezultacie uporzàdkowano stawki op∏at
targowych, ku zadowoleniu kupców. Trwajà rozmowy
z kupcami z Przymorza; najprawdopodobniej powstanie na terenie targowiska hala targowa, jako efekt
spó∏ki kupców z miastem. Komisja uczestniczy∏a te˝
w pracach nad przekszta∏ceniem ZKM-u, stojàc na
stanowisku, ˝e przyj´te rozwiàzanie powinno zadowoliç miasto i pracowników. W roku 2001 komisja widzi
w swych pracach trzy priorytety: spraw´ ZKM, restrukturyzacj´ PGM-ów, prywatyzacj´ GPEC-u i uporzàdkowanie targowisk miejskich. Ucywilizowanie
warunków prowadzenia handlu jest koniecznoÊcià,
trzeba to zrobiç na drodze consensusu. Warto odnotowaç, ˝e komisja mo˝e jedynie stwarzaç korzystne warunki dla rozwoju inwestycyjnego miasta, nie mo˝e ingerowaç w proces inwestycyjny. Szkoda, ˝e w Gdaƒsku
dzia∏ania ruchów ekologicznych zbyt cz´sto blokujà
powstanie ró˝nych, potrzebnych mieszkaƒcom inwestycji. Dzieje si´ tak w przypadku aquaparku czy bazy
prze∏adunkowej artyku∏ów petrochemicznych w porcie gdaƒskim.

KOMISJA OCHRONY ÂRODOWISKA
W sk∏ad komisji wchodzi 6 radnych i 3 osoby spoza rady. Pracom przewodniczy Robert Bogdanowicz /UW/.
Komisja zajmuje si´ kszta∏towaniem polityki miasta
w dziedzinie zachowania Êrodowiska naturalnego

i stwarzania warunków jego ochrony. Kwestià pierwszoplanowà jest tak˝e racjonalna gospodarka odpadami
i analiza wp∏ywu planowanych inwestycji na stan Êrodowiska naturalnego.
WÊród wielu posiedzeƒ komisji na plan pierwszy wybija∏y si´ zagadnienia dotyczàce doliny Potoku Oruƒskiego, oczyszczalni „Wschód”, stacji monitoringu atmosfery na terenie Gdaƒska oraz problem Gdaƒskich
Zak∏adów Nawozów Fosforowych. Komisja utrzymuje
Êcis∏e kontakty z organizacjami pozarzàdowymi.
Robert Bogdanowicz: — Do najwa˝niejszych osiàgni´ç nale˝a∏o niewàtpliwie zagospodarowanie i obj´cie
ochronà
doliny
Potoku
Oruƒskiego i zakoƒczenie pierwszego etapu budowy oczyszczalni
„Wschód”. Uda∏o si´ równie˝ wdro˝yç monitoring Êrodowiska Zatoki
Gdaƒskiej. Rusza ju˝ budowa kolektora, który wyprowadzi oczyszczone Êcieki do wód Zatoki Gdaƒskiej. Pojawia si´ przy tym problem osadów,
b´dàcych pozosta∏oÊcià po procesie oczyszczania. Komisji zale˝y na kompleksowym rozwiàzaniu tej kwestii;
pojawi∏ si´ pomys∏ ich przyrodniczego wykorzystania
jako nawozu. W najbli˝szym czasie Rada Miasta
uchwali zasady nowej polityki ekologicznej miasta. B´dzie ona, tak jak poprzednia z 1993 roku, oparta na zasadzie zrównowa˝onego rozwoju. Chcemy te˝ objàç
ochronà dolin´ Potoku Strzy˝a, parkowà cz´Êç „Grodziska”, poprawiç jakoÊç kàpielisk gdaƒskich, szczególnie
pla˝y w Brzeênie. Brzeêno powinno si´ szczyciç, tak jak
wi´kszoÊç kàpielisk europejskich, tzw. „b∏´kitnà flagà”,
czymÊ w rodzaju europejskiego certyfikatu jakoÊci pla˝y. Do priorytetów zaliczy∏bym te˝ dalsze prace nad
ulepszeniem gospodarki odpadami w Gdaƒsku. Ju˝
w kwietniu opracowany zostanie plan, zak∏adajàcy ca∏oÊciowe podejÊcie do tego problemu.

KOMISJA DORAèNA ds. HANDLU,
RZEMIOS¸A I US¸UG
Komisj´ doraênà ds. handlu, rzemios∏a i us∏ug powo∏ano uchwa∏à Rady Miasta z dnia 18.04.2000 roku; tworzy jà 8 radnych, a pracom przewodniczy Stefan Grabski /AWS/. Komisja Dzia∏a od 11 lipca 2000 roku. Jej
powstanie by∏o realizacjà rezolucji RMG, dotyczàcej
rozwoju handlu w Gdaƒsku. Do zadaƒ komisji nale˝y
w pierwszej kolejnoÊci: opiniowanie spraw zwiàzanych
z rozwojem handlu i rozmieszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, a tak˝e rozpatrywanie spraw zwiàzanych z przeznaczeniem lokali
u˝ytkowych, b´dàcych w∏asnoÊcià miasta.
W trakcie krótkiej dzia∏alnoÊci komisja opiniowa∏a projekt uchwa∏y w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygni´cia
protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu u zbiegu ulic Opackiej
i Grunwaldzkiej. Komisja zdecydowa∏a o koniecznoÊci
dokoƒczenie na str. 12
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uchylenia uchwa∏y mówiàcej o przystàpieniu do sporzàdzenia tego planu. Decyzja Rady Miasta Gdaƒska spowodowa∏a, ˝e niemo˝liwe sta∏o si´ wybudowanie w tym
miejscu centrum handlowego „Carrefour”.
Stefan Grabski: — Niewàtpliwie
najwa˝niejszym sukcesem komisji
jest zablokowanie mo˝liwoÊci budowy „Carrefoura” u zbiegu ulic
Opackiej i Grunwaldzkiej. W tej
chwili utrzymano tam funkcj´ kulturalnà i sportowà. Postanowiono,
˝e powierzchnia placówek handlowych, które ewentualnie tam powstanà, nie mo˝e przekroczyç 2000 m kw. Jest to zgodne z tendencjami panujàcymi w Unii Europejskiej,
gdzie specjalne komisje majà wp∏yw na powstawanie
tzw. hipermarketów. Poza tym komisja zapozna∏a si´
z zasadami przyznawania Êrodków unijnych przeznaczonych na rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
do których zaliczajà si´ tak˝e sklepy. W najbli˝szym
czasie szykuje si´ w Gdaƒsku budowa ok. 15-18 obiektów wielkogabarytowych, my jesteÊmy za ochronà handlu detalicznego.

KOMISJA KULTURY
Komisj´ tworzy oÊmiu radnych i trzy osoby spoza rady.
Przewodniczy jej Tadeusz Gleinert /UW/. Do najwa˝niejszych zadaƒ komisji nale˝y praca na rzecz rozwoju
i upowszechniania kultury oraz rewaloryzacji zabytków. Komisja ma prawo zg∏aszaç konserwatorowi zabytków te obiekty, które nale˝a∏oby objàç ochronà konserwatorskà.
W ciàgu dwóch lat istnienia komisji zajmowa∏a si´ ona
wieloma sprawami, wÊród których znalaz∏o si´: przygotowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Muzeum
Historycznego Miasta Gdaƒska, uczczenie miejsca urodzin noblisty Güntera Grassa, ustanowienie i powo∏anie komisji konkursowej przyznajàcej Gdaƒskie Stypendium Teatralne, wniosek o sfinansowanie remontu
dachu i ambony koÊcio∏a Bo˝ego Cia∏a.
Tadeusz Gleinert: — WÊród rozmaitych dzia∏aƒ komisji kultury
podkreÊli∏bym opracowanie d∏ugofalowej koncepcji funkcjonowania placówek kulturalnych podlegajàcych
miastu. WÊród nich najwa˝niejsze
by∏o opracowanie takiego planu rozwoju dla Muzeum Historycznego.
Dzi´ki nam znaleziono te˝ Êrodki na
dalsze dzia∏anie Klubu „˚ak”, zresztà ju˝ w tym roku
zostanie oddana do u˝ytku nowa jego siedziba. ZainspirowaliÊmy równie˝ odbudow´ Teatru LeÊnego we

Wrzeszczu, który ruszy pe∏nà parà w zbli˝ajàcym si´ sezonie letnim. O˝ywiliÊmy te˝ kontakty z gdaƒskim Êrodowiskiem plastycznym. Powstanie nied∏ugo pomnik
Cmentarza Nieistniejàcych Cmentarzy.
Uwa˝am, ˝e naszym zadaniem powinno byç przede
wszystkim wskazywanie priorytetów rozwoju kultury
w mieÊcie. Nies∏ychanie wa˝ne jest kszta∏towanie
wra˝liwoÊci kulturalnej i edukacja w tym zakresie
dzieci i m∏odzie˝y. Tutaj dzia∏ania powinny byç wspólne, trzeba wspó∏pracowaç ze szko∏ami i z placówkami
takimi jak Centrum Edukacji Teatralnej czy Teatr
„Miniatura”.

KOMISJA BUD˚ETOWA
W sk∏ad komisji wchodzi 10 radnych i 4 osoby nie b´dàce radnymi. Na czele komisji stoi Maria Ma∏kowska
/AWS/. Najwa˝niejszym zadaniem komisji jest coroczne przygotowywanie uchwa∏y bud˝etowej, czuwanie
nad jej nale˝ytym wykonaniem, opiniowanie projektów
uchwa∏ o zmianach w bud˝ecie oraz wniosków o zaciàganie kredytów przez miasto. Komisja zajmuje si´ tak˝e informowaniem o finansowaniu inwestycji w∏asnych miasta.
Maria Ma∏kowska: — Komisja ta
jest chyba najbardziej obcià˝ona
pracà ze wzgl´du na to, ˝e wydaje
najwi´cej opinii przed ka˝da sesjà
Rady Miasta Gdaƒska. Wynika to
z faktu, ˝e zajmujemy si´ ca∏ym
spectrum spraw finansowych miasta. Najwi´cej czasu poch∏ania
przygotowanie bud˝etu miasta; ju˝
w czerwcu zaczynajà si´ pierwsze przymiarki do przysz∏orocznego bud˝etu. Ponadto komisja ta ocenia liczne projekty Zarzàdu i Rady Miasta i szacuje, jakie
konsekwencje finansowe pociàgnie za sobà wprowadzenie w ˝ycie danej uchwa∏y. Co kwarta∏ komisja analizuje sprawozdania z wykonania bud˝etu. Przygotowanie bud˝etu miasta na 2001 rok nale˝a∏o do
wyjàtkowo trudnych. Za∏o˝ony deficyt bud˝etowy jest
konsekwencjà szerszego ni˝ dotychczas frontu inwestycyjnego przyj´tego w strategii rozwoju miasta.
Strategi´ takà za∏o˝y∏a Rada Miasta Gdaƒska. Obecna
sytuacja finansowa miasta wynika te˝ z faktu, ˝e musi ono wykupiç obligacje wyemitowane w latach 1994-1998. Obligacje te by∏y docelowo przeznaczone na inwestycje, których ostatecznie w poprzedniej kadencji
nie zrealizowano. ■
W nast´pnym numerze „Herolda” opublikujemy zestawienie dzia∏alnoÊci kolejnych komisji: rewizyjnej,
samorzàdu i ∏adu publicznego, edukacji, rozwoju
przestrzennego, polityki spo∏ecznej i rodziny, gospodarki komunalnej i doraênej ds. kontaktów mi´dzynarodowych.

