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Unia Metropolii Polskich
Zarzàd Unii Metropolii Polskich z udzia∏em m.in. prezesa
zarzàdu unii i zarazem prezydenta Katowic Piotra Uszoka,
prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego, wiceprezydenta
Szczecina Leszka Chwasta oraz prezydenta Gdaƒska Paw∏a
Adamowicza przez dwa dni debatowa∏ w Gdaƒsku. Mi∏ym
akcentem posiedzenia by∏o spotkanie uczestników gdaƒskiej
debaty, w∏odarzy miast i ich sekretarzy, z przebywajàcym
nad Mot∏awà burmistrzem Hamburga Ole von Beustem.
arzàd Unii Metropolii Polskich porusza∏ na spotkaniu
w Gdaƒsku sprawy organizacyjne
zwiàzku, zajmowa∏ si´ tak˝e problemem zad∏u˝enia du˝ych miast
oraz
podatkami
lokalnymi.
Uczestnicy omówili projekty planu
dzia∏aƒ i planu finansowego Unii
Metropolii Polskich na rok 2003.
Podczas obrad wy∏oniono równie˝
delegatów UMP do siedmiu zespo∏ów problemowych Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu.

Z

Unia Metropolii Polskich powsta∏a w 1990 roku z inicjatywy
prezydentów dawnej i aktualnej
stolicy Polski – Krakowa i Warszawy. Unia zosta∏a powo∏ana, aby
wzmocniç wspó∏prac´ pomi´dzy
wszystkimi stolicami regionów. Od
1993 roku organizacja ma struktur´ fundacji. W sk∏ad unii wchodzi
12 miast: Bia∏ystok, Bydgoszcz,
Gdaƒsk, Katowice, Kraków, Lublin, ¸ódê, Poznaƒ, Rzeszów,
Szczecin, Warszawa i Wroc∏aw.

Statutowe cele Unii Metropolii
Polskich to: wspieranie rozwoju
samorzàdnoÊci terytorialnej i gospodarczej, tworzenie podstaw
kszta∏towania si´ spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego, wspólne rozwiàzywanie problemów wielkich
miast, wspó∏praca z organami
paƒstwa oraz organizacjami ogólnopolskimi i mi´dzynarodowymi
dla zwi´kszenia roli metropolii
w paƒstwie i procesie integracji
europejskiej. ■

NOWY DYREKTOR WYDZIA¸U Zap∏aç za psa
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY W
iedmiu kandydatów stan´∏o do konkursu na stanowisko dyrektora Wydzia∏u Architektury i Urbanistyki Urz´du Miejskiego
w Gdaƒsku. Nowym dyrektorem zosta∏ mgr in˝. arch. Andrzej
Duch. Urz´dowanie rozpoczà∏ 5 marca br.
Nowy dyrektor ma 53 lata, pochodzi z Kwidzyna. Studia architektoniczne ukoƒczy∏ na Politechnice Gdaƒskiej w 1974 roku. Poczàtki
swej kariery zawodowej zwiàza∏ z „Inwestprojektem”, najpierw
w Sopocie, potem w Lublinie. W 1981 roku wróci∏ do Gdaƒska i pracowa∏ w jednej z pracowni projektowych w Gdaƒsku, dwukrotnie
piastowa∏ urzàd architekta miejskiego w Tczewie, a w latach 1989-1990 by∏ architektem miejskim w Gdaƒsku. W przerwach pomi´dzy
pe∏nieniem funkcji architekta miejskiego w Tczewie pracowa∏
w Przedsi´biorstwie Realizacyjno – Projektowym „Forma” na stanowisku projektanta, a od 1995 roku wiceprezesa firmy. By∏ wspó∏za∏o˝ycielem i w latach 1997 – 2002 prezesem zarzàdu Spó∏dzielni Mieszkaniowej „Barbakan 2” w Gdaƒsku Osowej, pracujàc jednoczeÊnie
w PRP „Forma”.
Andrzej Duch jest ˝onaty i ma trzy córki. ■

S

szystkim
zapominalskim
przypominamy o koniecznoÊci uiszczenia podatku za posiadanego psa.
Do 31 marca ka˝dego roku w∏aÊciciel psa powinien zap∏aciç podatek za swojego czworonoga. W roku
2003 op∏ata roczna za jednego psa
wynosi 38 z∏. JeÊli ktoÊ kupi bàdê
otrzyma psa po tym terminie, to powinien uiÊciç op∏at´ w ciàgu dwóch
tygodni od daty przybycia nowego
pupila. W przypadku, kiedy psa kupimy w po∏owie roku, czyli po 30
czerwca, wówczas p∏acimy jedynie
50 proc. stawki podatku. 50 proc.
stawki p∏acà tak˝e osoby, których jedynym êród∏em utrzymania jest
renta bàdê emerytura. Osoby, które
wzi´∏y psa ze schroniska sà zwolnione z op∏aty podatku na okres jednego roku na podstawie zaÊwiadczenia
wydanego przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierzàt. Od podatku
zwolnione sà szczeni´ta w wieku do
oÊmiu tygodni. ■

