PROTOKÓŁ NR I/2002
z I sesji RADY MIASTA GDAŃSKA
która odbyła się w dniu 19 listopada 2002 roku
w sali Białej Ratusza Głównego Miasta
ul. Długa 47

Początek obrad godz. 11.00.
Na stan 34 radnych w sesji udział wzięło 33 radnych.
Nieobecny:
- radny Bogdan Borusewicz.

PUNKT 1
OTWARCIE SESJI
Radny - BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący RMG kadencji
1998 – 2002
Witam serdecznie na sesji zwołanej na podstawie ustawy o samorządzie
gminnym z 8 marca 1990 roku. Zgodnie z tą ustawą prowadzenie dzisiejszej
sesji przekazuję najstarszemu wiekiem radnemu panu Eugeniuszowi
Węgrzynowi.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Szanowni Państwo,
Data mojego urodzenia i ustawa o samorządzie terytorialnym zdecydowała o
tym, że w dniu dzisiejszym mam zaszczyt przewodniczyć obradom I sesji
nowo wybranej RMG.
Na dzisiejszym uroczystym posiedzeniu inauguracyjnym IV Kadencji prac
RMG, serdecznie witam:
- parlamentarzystów obu izb na czele z panem Donaldem Tuskiem –
Wicemarszałkiem Sejmu RP,
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- witam Marszałka Sejmiku Samorządowego woj. pomorskiego pana Jana
Zarębskiego,
- witam przedstawicieli Kościoła Katolickiego z metropolitą gdańskim
księdzem arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim na czele,
- witam przedstawicieli wyższych uczelni z przewodniczącym Kolegium
rektorów panem profesorem Wiesławem Makarewiczem – rektorem
Akademii Medycznej w Gdańsku,
- witam przedstawicieli policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz
dowództwa Marynarki Wojennej i wojsk lądowych reprezentowanych
przez Kadrę Kierowniczą tych formacji,
- witam przedstawicieli korpusu konsularnego akredytowanych w Gdańsku.
Serdecznie witam „sprawców” dzisiejszej uroczystości, nowo wybranych
radnych tego pięknego grodu nad Motławą.
Witam Panie i Panów stanowiących RMG. Szczególne powitanie kieruję do
tego, który stał się PRIMUS INTER PARES, który z grona radnych został
wybrany prezydentem Miasta.
Witam Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza wraz z małżonką.
Serdecznie witam dyrektorów wydziałów reprezentujących społeczność urzędu
Gdańskiego.
Gorąco witam wszystkich zgromadzonych na tej pięknej sali.
Dziękuję Bibliotece Gdańskiej za udostępnienie na dzisiejszą uroczystość Biblii
Gdańskiej, ma którą składali ślubowanie nasi poprzednicy.

PUNKT 2
ŚLUBOWANIE RADNYCH
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Drodzy Państwo.
Przed przystąpieniem do sprawowania mandatu radnego zgodnie z art. 23a
wszyscy radni składają ślubowanie. Odczytam tekst roty ślubowania we
własnym imieniu. Następnie poproszę Panią Agnieszkę Pomaską aby po
złożeniu przeze mnie i przez nią ślubowania kolejno odczytywała nazwiska
radnych, którzy powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może byś
złożone z dodaniem sentencji „Tak mi dopomóż Bóg”. Proszę wszystkich o
powstanie.
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„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Radny Eugeniusz Węgrzyn i radna Agnieszka Pomaska złożyli ślubowanie
a następnie kolejno wyczytani radni.

PUNKT 3
STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD
I ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Wielce szanowni zebrani.
Stwierdzam, że obrady są prawomocne i możemy przystąpić do zatwierdzenia
porządku obrad I sesji RMG IV Kadencji. Chcę poinformować, że nastąpiła
pewna zmiana w zaproponowanym porządku obrad. Został zdjęty punkt 11.
Czy radni mają jakieś wnioski formalne do porządku obrad? Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i panów radnych jest za przyjęciem
proponowanego porządku obrad?

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a.
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PORZĄDEK OBRAD
1.

Otwarcie sesji.

2.

Ślubowanie radnych.

3.

Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

4.

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Pawła Adamowicza.

5.

Podjęcie uchwały o wstąpieniu kandydata Marka Bumblisa na miejsce
Pana Pawła Adamowicza.

6.

Złożenie ślubowania przez radnego Pana Marka Bumblisa.

7.

Ślubowanie Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.

8.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Gdańska.

9.

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska.

10.

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdańska.

11.

Wystąpienia zaproszonych gości.

12.

Występ Cappelli Gedanensis.

13.

Zakończenie obrad.

PUNKT 4
STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU
RADNEGO PAWŁA ADAMOWICZA
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
W dniu dzisiejszym wszystkie projekty uchwały będą procedowane na mocy
§ 14 Regulaminu RMG. W tym przypadku oznacza to, że jest to pierwsze
i ostatnie czytanie projektów na dzisiejszej sesji i one podlegają głosowaniu.

4

Radny Eugeniusz Węgrzyn odczytał projekt uchwały do którego nie było uwag.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu
Radnego Miasta Gdańska Pawła Adamowicza?

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR I/1/2002
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 19 listopada 2002 roku
W sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Gdańska Pawła
Adamowicza.
Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
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PUNKT 5
PODJĘCIE UCHWAŁY O WSTĄPIENIU
KANDYDATA MARKA BUMBLISA NA MIEJSCE
PANA PAWŁA ADAMOWICZA
Radny Eugeniusz Węgrzyn odczytał projekt uchwały do którego nie było uwag.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Kto z państwa jest za podjęciem uchwały o wstąpieniu kandydata Marka
Bumblisa na miejsce Pawła Adamowicza?

za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR I/2/2002
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 19 listopada 2002 roku
W sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce
radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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PUNKT 6
ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ RADNEGO
PANA MARKA BUMBLISA
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Proszę wszystkich o powstanie. Pan radny Bumblis dokona ślubowania.
Odczytam tekst:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Radny Marek Bumblis złożył ślubowanie.

PUNKT 7
ŚLUBOWANIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
PANA PAWŁA ADAMOWICZA
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Panie Prezydencie
Pora na to aby Pan wystąpił na tej scenie i pora na to aby Pan w obecności
prominentnych gości i nowo wybranych radych złożył ślubowanie.
Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz złożył ślubowanie.
Tekst ślubowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Dziękuję uprzejmie Panie Prezydencie za złożenie ślubowania. Pozwolą
zebrani, że jak prowadzący tą sesję dokonam przekazania insygniów władzy
na szyję Pana Prezydenta. Proszę bardzo Panie Prezydencie. Udzielam głosu
nowo zaprzysiężonemu Prezydentowi Panu Pawłowi Adamowiczowi.
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Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz wygłosił przemówienie.
Przemówienie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi szczególnie za ten fragment, który
mówił o tym abyśmy ten czas zużyli najlepiej dla Gdańska i Gdańszczan –
oby.

PUNKT 8
WYBÓR KOMISJI SKRÓTACYJNEJ DLA
PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA NAD
WYBOREM PRZEWODNICZACEGO I
WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIASTA
GDAŃSKA
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Proszę przewodniczących Klubów aby zgłaszali nazwiska kandydatów do
Komisji Skrutacyjnej
WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Klubu PO
W imieniu Klubu PO zgłaszam kandydaturę Pana Macieja Lisickiego oraz Pani
Agnieszki Pomaskiej.
Przewodniczaca Klubu LPR – ELŻBIETA GRABAREK
BARTOSZEWICZ
W imieniu Klubu zgłaszam kandydaturę Pana Grzegorza Sielatyckiego.

–

Przewodniczący Klubu SLD – ALEKSANDER ŻUBRYS
W imieniu Klubu zgłaszam kandydaturę Pana Władysława Łęczkowskiego.
Przewodniczący Klubu PiS – GRZEGORZ STRZELCZYK
W imieniu Klubu zgłaszam kandydaturę Pana Kazimierza Koralewskiego.
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Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Radny Eugeniusz Węgrzyn odczytał projekt uchwały do którego nie było uwag.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących RMG?
za
przeciw
wstrzymało się

- 33
- 0
- 0

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR I/3/2002
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 19 listopada 2002 roku
W sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Gdańska Pawła
Adamowicza.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Ogłaszam 10 minut przerwy. W tym czasie radni mogą przebrać się w togi.
Po przerwie.
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Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Otrzymałem informację od Pana Maciej Lisickiego, że przewodniczącym
Komisji Skrutacyjnej został wybrany radny Miasta Gdańska Pan Władysław
Łęczkowski.

PUNKT 9
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA
GDŃSKA
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Zanim Przewodniczący Komisji Skrutacyjne wyjaśni nam technikę wyboru
Przewodniczącego Miasta Gdańska uprzejmie proszę o zgłaszanie kandydatów z
krótkim uzasadnieniem.
WIESŁAW KAMIŃSKI – Przewodniczący Klubu PO
W imieniu Klubu PO zgłaszam kandydaturę Pana Bogdana Oleszka na
Przewodniczącego Miasta Gdańska. Gdy dyskutowaliśmy nad naszym
kandydatem zastanawialiśmy się jakimi przymiotami powinien charakteryzować
się kandydat. Nie ulega wątpliwości, ze Bogdan Oleszek jest osobą zacną i
skromną. Osobą, która będzie dobrze odzwierciedlała myśli Gdańszczan. Jego
trudna życiowa droga powoduje, ze na pewno nie oderwie się od sposobu
myślenia, jako reprezentant mieszkańców Gdańska.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Czy są inne kandydatury? Nie widzę.
Radny Bogdan Oleszek wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyjaśnienie w jaki
sposób będziemy procedowali wybór Przewodniczącego RMG.
WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Głosowanie będzie polegało na tym, że każdy z radnych otrzyma kartę do
głosowania z nazwiskiem kandydata. Będą na niej trzy rubryki: za, przeciw,
wstrzymał się. Jeżeli ktoś nie wypełni ani jednej rubryki to głos jest nieważny.
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Jeżeli ktoś napisze coś na kartce lub skreśli całą kartkę to głos jest również
nieważny. Następnie kolejno odczytywani radni będą otrzymywali karty do
głosowania i oddadzą swój głos. Po zakończeniu głosowania Komisja przystąpi
do liczenia głosów.
Radny – MACIEJ LISICKI
Muszę sprostować. Na karcie nie będzie nazwiska kandydata. Będą tylko trzy
rubryki: za, przeciw, wstrzymuję się.
Radna Agnieszka Pomaska kolejno wyczytywała nazwiska radnych, którzy
odbierali karty do głosowania i oddawali swoje głosy. Następnie członkowie
Komisji Skrutacyjnej oddalili się w celu policzenia głosów.
WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał
protokół Komisji dotyczący wyboru Przewodniczącego RMG.
Protokół stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Pragnę zaproponować wysokiej radzie projekt uchwały powołujący kolegę
Oleszka na Przewodniczącego RMG.
Radny Eugeniusz Węgrzyn odczytał projekt uchwały do którego nie było uwag.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
RMG?
za
przeciw
wstrzymało się

- 32
- 0
- 1

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

11

UCHWAŁĘ NR I/4/2002
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 19 listopada 2002 roku
W sprawie wyboru Przewodniczącego RMG.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Panie Przewodniczący Bogdanie Oleszek. Uprzejmie proszę o podejście do
mnie. Z upoważnienia wysokiej rady zechce Pan przyjąć a ja wręczę insygnia tej
władzy. Oby dobrze służyły miastu i jego mieszkańcom.
Przewodniczący RMG – BOGDAN OLESZEK
Dziękuję państwu bardzo za to, że otrzymałem tyle głosów. Myślę, ze nie
zawiodę nikogo i będę się starał rzetelnie wykonywać obowiązki
Przewodniczącego RMG. Będę państwu organizował sesje i pracę RMG.
Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Wielce szanowni zebrani.
Kończąc swoje 5 minut przewodniczenia obradom RMG pozwolę sobie na
wyrażenie życzeń adresowanych do Gdańszczan z okazji rozpoczęcia prac przez
RMG.
Życzę mieszkańcom aby nowo wybrani radni troszczyli się w swoje codziennej
pracy w pierwszej kolejności o sprawy Gdańska i jego mieszkańców,
pozostawiając boje o znaczenie poszczególnych partii scenie warszawskiej, aby
zaangażowanie i tzw. wielką politykę nie prowadziło do zaniku polityki gminnej
i regionalnej, aby nie prowadziło do przekładania spraw gdańskich na dalszy
plan.
To miasto wymaga od nas abyśmy każdą sprawę rozpoczynali z myślą, co ona
przyniesie Gdańskowi, a nie co załatwiając w Gdańsku uzyskamy w Warszawie.
Budujmy zdrowy patriotyzm lokalny. Chcę wierzyć, ze tak będziemy
postępowali pod batutą nowo wybranego Przewodniczącego Pana Bogdana
Oleszka.
Przekazuję Panu dalsze prowadzenie sesji w godne ręce.
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PUNKT 10
WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
MIASTA GDAŃSK
Przewodniczący RMG – BOGDAN OLESZEK
Proszę przedstawicieli Klubów aby zgłaszali
Wiceprzewodniczących RMG z krótką charakterystyką.

kandydatów

na

MONIKA TOMASZEWSKA – Wiceprzewodnicząca Klubu PO
W imieniu Klubu PO zgłaszam kandydaturę Pana Jarosława Goreckiego.
O osobie kandydata można powiedzieć bardzo dużo. Pozwolą państwo, ze
skupię się tylko na rzeczach najistotniejszych.
Pan Jarosław Gorecki jest radnym II kadencji. Posiada dużą wiedzę na temat
funkcjonowania samorządu. Był przewodniczącym Komisji Samorządu i Ładu
Publicznego, opracowywał nasz statut i regulamin. Myślę, że jego znajomość
spraw proceduralnych ułatwi prowadzenie obrad.
Przewodniczący Klubu SLD – ALEKSANDER ŻUBRYS
W imieniu Klubu zgłaszam kandydaturę Pana Eugeniusza Węgrzyna. Osobę,
która poznaliśmy już dzisiaj podczas otwierania i prowadzenia sesji. Jest osobą
znaną w Gdańsku. Uzyskał bardzo dobry wynik wyborczy. Wielokrotnie
kierował Klubem radnych będąc jednym z czołowych radnych miasta gdańska
nie zależnie od opcji. Ponieważ jesteśmy w przededniu integracji z UE
chciałbym podkreślić, że Eugeniusz Andrzej Węgrzyn był animatorem
powołania Komisji Międzynarodowej gdzie sprawy integracji są sprawami
pierwszoplanowymi. Wiem, ze Eugeniusz będzie w tym kierunku prowadził
naszą radę. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to pomimo tego, ze jest seniorem jest
młody duchem, pełen pomysłów i nowych inicjatyw.
Przewodniczący Klubu PiS – GRZEGORZ STRZELCZYK
W imieniu Klubu zgłaszam kandydaturę Pana Ryszarda Nikla radnego II
Kadencji. W poprzedniej kadencji pracował w komisji Rewizyjnej. Zna
doskonale problemy z jakimi boryka się nasze miasto i wierzę, że zrobi
wszystko aby przyczynić się do sprawnego funkcjonowania prezydium.
Przewodnicząca Klubu LPR – ELŻBIETA GRABAREK –
BARTOSZEWICZ
W imieniu Klubu zgłaszam kandydaturę Pani Marii Małkowskiej. Pani Maria
Małkowska jest stażem już IV kadencję więc jest to szczególna rekomendacja
na funkcje Wiceprzewodniczącej RMG. Chciałam podać kilka informacji z
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biografii pani Marii. Pani Małkowska ukończyła Szkołę Główną Handlową w
Warszawie oraz Podyplomowe Studium Bankowości i Finansów zorganizowane
przez Gdańska akademię Bankową. Przez 8 lat pracowała w Centrum
Targowym na stanowisku dyrektora ds. finansowych. Od 1 listopada 2002 roku
została powołana na stanowisko kwestora UG. Wybrana została na radną IV
kadencji. W I kadencji pełniła funkcję z wyboru członka zarządu Miasta
Gdańska ds. komunalnych. W ciągu ostatnich 3 lat przekształciła wszystkie
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w spółki prawa handlowego bądź
zakłady budżetowe. W III kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji
Budżetowej. Wspiera działalność charytatywną, służy pomocą swoim
wyborcom. Jest skuteczna i merytorycznie przygotowana do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącej RMG.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący RMG – BOGDAN OLESZEK
Ogłaszam 10 min przerwy technicznej niezbędnej na przygotowanie kart do
głosowania.
Radny Maciej Lisicki wyjaśnił w jaki sposób będzie przebiegało głosowanie.
Radna Agnieszka Pomaska kolejno wyczytywała nazwiska radnych, którzy
odbierali karty do głosowania i oddawali swoje głosy. Następnie członkowie
Komisji Skrutacyjnej oddalili się w celu policzenia głosów.
WŁADYSŁAW ŁĘCZKOWSKI – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał
protokół Komisji dotyczący wyboru Przewodniczącego RMG.
Protokół stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RMG – BOGDAN OLESZEK
Pragnę zaproponować wysokiej radzie projekt uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących RMG.
Przewodniczący RMG Bogdan Oleszek odczytał projekt uchwały do którego nie
było uwag.
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Radny – EUGENIUSZ WĘGRZYN
Kto z państwa jest za podjęciem
Wiceprzewodniczących RMG?

uchwały

w

sprawie

za
przeciw
wstrzymało się

wyboru

- 31
- 0
- 2

Rada Miasta Gdańska
w głosowaniu p r z y j ę ł a

UCHWAŁĘ NR I/5/2002
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 19 listopada 2002 roku
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących RMG.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

PUNKT 11
WYSTĄPIENIE ZAPROSZONYCH GOŚCI
Marszałek Województwa Pomorskiego – Jan Zarębski
Szanowny Panie prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i
Panowie Radni.
Przede wszystkim chcę do was zwrócić się z gorącymi gratulacjami.
Gratulacjami za wybranie was w skład rady Miasta Gdańska, a szczególnie
gratuluję Panu Prezydentowi za wybór taką znakomitą większością głosów na
stanowisko Prezydenta Miasta Gdańska.
Panu Panie Przewodniczący gratuluję dzisiejszego wyboru a przede wszystkim
życzę aby ta kontynuacją poprzedniej kadencji, którą tak mądrze potrafił Pan w
ostatnim okresie RMG sprawować przeniosła się również na rozsądek,
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konstruktywność i wygrywanie spraw potrzebnych miastu nad sprawami
potrzebnymi polityką.
Panie Prezydencie Miasto Gdańsk jest jednym z najważniejszych ośrodków w
kraju. Sądzę, że to poczucie wielkiej odpowiedzialności ale jednocześnie
wielkiej szansy jaka spoczywa na radnych i na Panu osobiście na pewno
wyzwoli w was dodatkowe sił. Jestem tez przekonany, że pan Panie Prezydencie
i Panie i Panowie Radni sprostacie temu zadaniu. Jestem przekonany, że
dokonane przez mieszkańców miasta Gdańska wybory do RMG złożyły na was
obowiązek mądrego i konstruktywnego podchodzenia do wszystkich zagadnień
rozwojowych.
Panu Panie Prezydencie życzę, żeby z tak doskonałym wynikiem z jakim
rozpoczyna Pan swoją misję wprowadzenia miasta do UE zakończył również za
4 lata swoją kadencje.
Prezydent Sopotu – JACEK KARNOWSKI
Panie Marszałku Województwa Pomorskiego, Panie Prezydencie – drogi
przyjacielu, Wysoka RMG, Panie Przewodniczący, Panie Rektorze, Szanowni
goście, mieszkańcy miasta Gdańska.
Sopot powstał dzięki mądrości oliwskich Cystersów i bogactwu gdańskich
Patrycjuszy. Także ostatnie lata pokazały, że umiemy ze sobą dobrze
współpracować. Sopot uczestniczył w największej inwestycji ochrony
środowiska w Polsce, podjętej przez Gdańsk budowie oczyszczalni ścieków
wschód. Mam nadzieję, ze ta współpraca dalej będzie tak dobra, ze będziemy
wspólnie pracować na dobro całego regionu. Życzę państwu w nowej kadencji
obfitego budżetu i odwagi. Proszę przyjąć dla lepszego zrozumienia naszego
miasta „dzieje Sopoty”. Bardzo proszę panie Prezydencie, panie
przewodniczący o przyjęcie na swoje ręce tej publikacji.
Rektor UG – ANDRZEJ CEYNOWA
Panie Marszałku, panie Prezydencie, panie Prezydencie Sopotu, Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado.
Chciałbym przede wszystkim pogratulować. Zostaliście państwo wybrani, a
wielu z was wybrano na ponowną kadencję. Jest to dowodem na to, że nie tylko
znacie dobrze problemy Gdańska ale bardzo dobrze się ze swoich obowiązków
wywiązujecie.
To, ze państwo zdecydowaliście się poświęcić czas i siły dla Gdańska obiecuje,
ze również z tej kadencji Gdańsk będzie jednym z tych miast, które będzie
zaskakiwać resztę Polski inicjatywami o których było głośno.
Chciałbym w imieniu społeczności uniwersyteckiej a nawet szerzej –
akademickiej trójmiasta, powiedzieć że jako społeczność akademicka
spodziewamy się bardzo dobrej współpracy.
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Mam nadzieję, że radni będą częściej będą uczestniczyć w posiedzeniach Senatu
aby mogli bezpośrednio dowiedzieć co my proponujemy.
Panie Prezydencie, szanowni Państwo życzę wam bardzo udanej kadencji i mam
nadzieję, że na koniec kadencji znowu będziecie zwycięzcami.
Jeszcze raz gratuluję.
Radny Eugeniusz Węgrzyn odczytał list od Biblioteki Gdańskiej Akademii Nauk.
List stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Radna Elżbieta Grabarek – Bartoszewicz odczytała lis gratulacyjny od pani
Poseł Gertrudy Szumskiej.
List stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

PUNKT 12
WYSTĘP CAPPELLI GEDANENSIS
Przewodniczący RMG – BOGDAN OLESZEK
Serdecznie zapraszam na krótki występ zespołu Cappella Gedanensis pod
kierownictwem pani profesor Aliny Kowalskiej Pinczak.
Zespół Cappella Gedanensis wykonał 2 utwory.

PUNKT 13
ZAKOŃCZENIE OBRAD
Przewodniczący RMG – BOGDAN OLESZEK
Wyczerpaliśmy już porządek obrad. Bardzo proszę nowo wybranych
Wiceprzewodniczących: Jarosława Goreckiego, Ryszarda Nikla o zajęcie miejsc
przy stole.
Odbył się krótki konwent prezydium. Już nie będziemy zwoływali następnego.
Proponujemy państwu na termin następnej sesji poniedziałek 25 listopada godz.
10.00.
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Tematem sesji będą komisje stałe. Program dostarczymy państwu w terminie
późniejszym.
Wiceprzewodniczący RMG – EUGENIUSZ ĘGRZYN
Drodzy Państwo po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania tradycyjnie
spotkamy się przed budynkiem w celu zrobienia wspólnego zdjęcia.
Przewodniczący RMG – BOGDAN OLESZEK
Po dzisiejszej sesji zapraszam wszystkich na lampkę szampana do restauracji
„Palowa”. Zamykam obrady I sesji RMG.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Protokołowała:

Agnieszka Staniszewska
Protokół sporządzono dnia 21.11.2002 r.
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