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PIERWSZA
SESJA
W NOWYM
RATUSZU
Bardzo pracowita by∏a listopadowa sesja Rady Miasta Gdaƒska. Po
raz pierwszy odby∏a si´ ona w Nowym Ratuszu. Takà bowiem nazw´
nosi obecnie dawna siedziba klubu
studenckiego „˚ak” przy Wa∏ach
Jagielloƒskich. Neorenesansowy
budynek wzniesiono na prze∏omie
wieków dla potrzeb Generalnej Komendantury Garnizonu Gdaƒskiego, a w latach 1920-1939 swojà siedzib´ mia∏ tam Wysoki Komisarz
Ligi Narodów w Wolnym MieÊcie
Gdaƒsku.
„Goràcym” tematem sesji by∏a
sprawa Gdaƒskiego Przedsi´biorstwa Energetyki Cieplnej – firmy,
której jedynym w∏aÊcicielem jest do
tej pory Miasto. W zwiàzku z czasowym zatrzymaniem na wniosek
prokuratury by∏ego prezesa GPEC
i licznymi doniesieniami prasowymi
na temat przysz∏ej prywatyzacji
spó∏ki, prezydent Gdaƒska Pawe∏
Adamowicz szeroko omówi∏ podczas
sesji sytuacj´ w przedsi´biorstwie,
deklarujàc jednoczeÊnie przej´cie
osobistego nadzoru nad firmà. Prezydent zapowiedzia∏ te˝, ˝e wystàpi
do Najwy˝szej Izby Kontroli o przeprowadzenie pilnej kompleksowej
kontroli GPEC od momentu zawarcia umowy kredytowej z Bankiem
Âwiatowym. Aktualnie, oprócz prokuratury, GPEC kontrolujà równie˝
Urzàd Kontroli Skarbowej oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta
Gdaƒska.
Obok publikujemy tekst specjalnego oÊwiadczenia prezydenta Gdaƒska dotyczàcy sytuacji zwiàzanej
z GPEC. ■

Gdaƒsk, 30 listopada 2000 r.
Szanowni Mieszkaƒcy Gdaƒska,
W dniu dzisiejszym przedstawi∏em Radzie Miasta Gdaƒska, najwy˝szej
w∏adzy naszego Miasta, moje stanowisko wobec podnoszonej w ostatnich
tygodniach przez lokalne media – sprawy Gdaƒskiego Przedsi´biorstwa
Energetyki Cieplnej.
Pragn´ zatem przedstawiç tak˝e Paƒstwu opini´ Zarzàdu oraz najwa˝niejsze fakty, które pozwolà oceniç aktualnà sytuacj´ w przedsi´biorstwie,
decydujàcym o zaopatrzeniu Miasta w energi´ cieplnà.
Uwa˝am, ˝e sà dwa odr´bne wàtki tzw. sprawy GPEC. Pierwszy dotyczy
post´powania prowadzonego przez prokuratur´ rejonowà w sprawie dzia∏alnoÊci by∏ego prezesa tej firmy i dopóki sàd nie rozstrzygnie o winie, ja
tak˝e powstrzymuj´ si´ od komentowania stawianych zarzutów wobec osoby prezesa.
Natomiast drugi aspekt jest moim zdaniem wa˝niejszy, dotyczy bowiem
prywatyzacji GPEC, a wi´c przysz∏oÊci przedsi´biorstwa, jego pracowników, a tak˝e poÊrednio – wszystkich Mieszkaƒców Gdaƒska.
Kondycja ekonomiczna GPEC jest z∏a, a najwi´kszym pope∏nionym
przez ostatnie lata b∏´dem by∏o moim zdaniem — zaniechanie przekszta∏cenia i prywatyzacji GPEC. W latach 1994-1998, gdy komunalny sektor energetyczny zosta∏ sprywatyzowany w wi´kszoÊci du˝ych miast Polski, w gdaƒskiej firmie nie podj´to ˝adnych wa˝nych dzia∏aƒ w tym zakresie.
Uwa˝am, ˝e GPEC potrzebuje solidnego i zasobnego inwestora, który poprawi s∏abà kondycj´ finansowà przedsi´biorstwa i zmodernizuje je.
W efekcie Miasto b´dzie otrzymywa∏o ciep∏o w sposób stabilny i – co najistotniejsze dla Mieszkaƒców – jak najtaƒszy.
28 paêdziernika 2000 roku, Rada Miasta zatwierdzi∏a wniosek Zarzàdu, by GPEC zosta∏o sprywatyzowane na drodze licytacji publicznej
i otwartej. Jest to sposób gwarantujàcy wolny od podejrzeƒ o nieprawid∏owoÊci, jakie mogà powstawaç przy realizacji tego rodzaju trudnych procesów. GPEC pilnie potrzebuje pieni´dzy na dalszy rozwój, nowe technologie
i zarzàdzanie, stàd tak wa˝ne jest znalezienie inwestora.
Podjà∏em równie˝ decyzj´ o wystàpieniu do Najwy˝szej Izby Kontroli
o przeprowadzenie pe∏nej kompleksowej kontroli przedsi´biorstwa, od momentu zawarcia umowy kredytowej GPEC z Bankiem Âwiatowym do dnia
dzisiejszego. Kontrola ta stwierdzi stan faktyczny i Mieszkaƒcy Gdaƒska
b´dà dysponowali g∏´bokà wiedzà o tym, co dzia∏o si´ w GPEC. Zweryfikuje tak˝e i uwiarygodni dotychczas wykonywane oceny sytuacji w GPEC —
od pierwszej kadencji Rady Miasta Gdaƒska. Dodam, ˝e aktualnie GPEC
kontrolowany jest przez Urzàd Kontroli Skarbowej.
Chc´ Paƒstwa poinformowaç tak˝e, ˝e w dniu 29 listopada br. zakoƒczono spór, jaki powsta∏ wokó∏ umowy zawartej przez GPEC z firmà SeCeS-Pol. Zmienione zosta∏y warunki umowy, które w efekcie sà korzystne dla
GPEC oraz 113 by∏ych jego pracowników, zatrudnionych w spó∏ce utworzonej w wyniku zawartej umowy.
Wiem, ˝e ostatnie wydarzenia budzà pytania wÊród Gdaƒszczan. Wiem,
˝e wizerunek Miasta zosta∏ nadszarpni´ty. Nie ma jednej prostej odpowiedzi, dlaczego tak si´ sta∏o. Przyczyn jest wiele.
Jako przewodniczàcy Zarzàdu Miasta przyjmuj´ rzeczowà krytyk´ Radnych opozycji z Unii WolnoÊci i SLD, a tak˝e obiektywnà krytyk´ ze strony
mediów.
Kierujàc si´ nadrz´dnym interesem, jakim jest dobro Gdaƒszczan i Miasta, deklaruj´ Paƒstwu, ˝e osobiÊcie dopilnuj´ by wyjaÊniono wszystkie
wàtpliwoÊci i kontrowersje, jakie powsta∏y w ostatnim czasie wokó∏ GPEC.
Pawe∏ Adamowicz
Prezydent Miasta Gdaƒska.

