PROTOKÓŁ NR XLIX/2018
Z XLIX sesji RADY MIASTA GDAŃSKA,
która odbyła się w dniu 02 marca 2018 roku
w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 1

Początek obrad godz. 1200
W sesji na 34 udział wzięło 28 radnych,
nieobecni:
1. Geryk Żaneta;
2. Gorecki Jarosław;
3. Hamadyk Łukasz;
4. Kołakowska Anna Maria;
5. Strzelczyk Grzegorz;
6. Wierzba Beata.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

PUNKT 1
SPRAWY REGULAMINOWE
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Otworzył obrady XLIX sesji Rady Miasta Gdańska. Przywitał wszystkich
obecnych.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;
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2. Apel w sprawie przejęcia Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A.
Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:
Piotr Borawski– Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej;

3. Wnioski, oświadczenia osobiste;
4. Zakończenie obrad.

PUNKT 2
UCHWAŁY

1. Apel w sprawie przejęcia Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen
S.A.
PIOTR
BORAWSKI
Przewodniczący
Klubu
Platformy
Obywatelskiej.
Przedstawił apel w sprawie przejęcie Grupy Lotos S.A przez PKN Orlen
S.A.
Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, powiedział, że im
więcej firm, im więcej pracy, tym dany region jest bogatszy, a jak region
jest bogaty to bogaci są przede wszystkim mieszkańcy, więcej pieniędzy
jest na kulturę, na edukację i na rozwój. Ogólnie dodał, że to spotkanie
jest aby radzić się co jeszcze można zrobić w obronie Lotosu. Wyraził
swoją opinie na temat Prawa i Sprawiedliwości, że nie dość że nie było
radnych na sali w trakcie sesji to ogólnie określił że PIS idzie drogą
postkomunistów, powtarza drogę Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Oświadczył, że każdy mieszkaniec Gdańska powinien bronić Lotosu,
broniąc Lotos będzie broniony dochód budżetowy Miasta Gdańska czy
też województwa pomorskiego.
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MIECZYSŁAW STRUK - marszałek województwa pomorskiego,
przypomniał mieszkańcom, że środowisko pomorskie zawsze
protestowało przeciwko próbom konsolidacji Grupy Lotos z innymi
podmiotami, a zwłaszcza z Orlenem. Niezależnie jaka partia rządziła, kto
był premierem zawsze były protesty, bo to jest interes pomorski, to jest
interes gdański. Dodał, że grupa Lotos jest mocno zintegrowana
z pozostałymi sektorami gospodarki województwa pomorskiego,
przeniesienie siedziby do innego miasta odbije się negatywnie na
powiązaniach gospodarczych z setkami regionalnych firm kooperujących
z Lotosem chociażby w obszarze realizowanych dziesiątek projektów
badawczo – rozwojowych. Zagrożeń połączenia jest wiele, między innymi
obniżenie jakości życia społecznego i kulturalnego w regionie, może
doprowadzić do powstania monopolu w sektorze paliw płynnych w kraju.
Kończąc swoją wypowiedź, dodał że Grupa Lotos to dziedzictwo 40 lat,
praca tysięcy ludzi nad budową marki Lotos.
SŁAWOMIR RYBICKI – senator, zaapelował, aby każdy z radnych
podejmował decyzje w zgodzie z własnym sumieniem a nie według jakiś
kalkulacji politycznych obliczonych na obecny efekt. Decyzja podjęta
będzie widoczna z punktu widzenia całego regionu. Powiedział, że
przejęcie Lotosu przez Orlen i przeniesienie firmy do innego miasta to
będzie zła zmiana. Ma nadzieje, że wysłany list z protestem do wszystkich
biur parlamentarnych, parlamentarzystów z Pomorza jak i w późniejszym
czasie skierowany do Premiera będzie podpisany zarówno przez radnych
z Platformy Obywatelskiej jak i z Prawa i Sprawiedliwości.
JANUSZ LEWANDOWSKI – europoseł, dodał że przejęcie Lotosu przez
Orlen jest sprawą polityczną, że to w sposób ekonomiczny nie ma
żadnego ładu. Dopowiedział, że Lotos to są regionalne drożdże,
kulturalne, ekonomiczne. Lotos wart jest obrony i będzie broniony.
TADEUSZ AZIEWICZ – poseł na sejm, powiedział, że dokonuje się
zamach na fundamentalne dla rozwoju Pomorza przedsiębiorstwo.
Zwrócił uwagę na interes konsumentów, po połączeniu pełnego monopolu
nie będzie, natomiast będzie istotne ograniczenie konkurencji, za które
niewątpliwie zapłacą konsumenci. Sprawa ma wymiar ogólnopolski.
Dopowiedział, że obowiązkiem każdego mieszkańca Pomorza, każdego
polityka, który uzyskał mandat, każdego człowieka dobrej woli jest
protestować. Prosił aby okazać solidarność i determinację.
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MAŁGORZATA CHMIEL – posłanka na sejm, powtórzyła słowa
poprzedników, że grupa Lotos jest fundamentem dla Pomorza, co się też
przekłada bezpośrednio na każdego mieszkańca, oprócz tego że
wspomaga różne kulturalne imprezy, to wszystko wspiera bogacenie się
pewnych firm lub samorządów, które w późniejszym czasie budują np.
drogi lokalne. Dziwi ją hipokryzja posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy
zarzekali się że będą wspomagać wszystkie przedsiębiorstwa działające
na rzecz Pomorza. Powiedziała, że nikt nic nie uzgadniał ze związkami
zawodowymi, nie było żadnych rozmów, a przecież to są miejsca pracy,
a przede wszystkim to są ludzie którzy tworzą to przedsiębiorstwo i zysk.
Oznajmiła, że tak jak Prawo i Sprawiedliwość zabrało z Pomorza
pieniądze przeznaczone na obwodnice metropolitarną, teraz chcą zabrać
Lotos, to jest kolejny cios po to żeby uderzać w całe Pomorze ponieważ
PiS na tym regionie nie ma poparcia. Zaapelowała do rządu aby jeszcze
raz się zastanowił nad swoją decyzją.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Odczytał oświadczenie Związków Zakładowych Grupy Lotos.
Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

KAZIMIERZ KORALEWSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, powiedział że Prezydent Paweł Adamowicz był
łaskaw obrzucić rannych z PiS stekiem obelg. Co do Grupy Lotos to dodał,
że PiS zawsze stał za grupą Lotos w Gdańsku czy na Pomorzu. Zdają
sobie sprawę, że decyzje zapadające na poziomie organów
korporacyjnych czy zarządczych są poza zasięgiem radnych Miasta
Gdańska, jest to sprawa polityczna. Forma apelu jest wysoce
niestosowna, aby w taki sposób zwracać się do rządu aby nie robić
niczego w sprawie Lotosu.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, zwrócił się do
radnego Kazimierza Koralewskiego, współczuł mu, że musi się tłumaczyć
za swoją centralę komitetu partyjnego, a jako gdańszczanin będzie się
musiał też tłumaczyć swoim sąsiadom z dzielnicy dlaczego moralnie nie
sprzeciwia się połączeniu Lotosu z Orlenem.
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KAZIMIERZ KORALEWSKI - Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, powiedział, że wypowiada się jako radny Miasta
Gdańska i poprosił Prezydenta o sprecyzowanie o jakich błędach mówił
bo na chwilę obecną to tylko jakaś insynuacja.
Radny PIOTR CZAUDERNA – wiceprzewodniczący Rady Miasta
Gdańska, powiedział, że sprawa wymaga spokojnej, zrównoważonej
dyskusji a nie politycznie motywowanych apeli, dodał że jest to
niewątpliwie ważny temat dla Gdańska i gdańszczan. Na chwilę obecną
rozmowa jest na temat listu intencyjnego dotyczącego zmiany głównego
akcjonariusza, a nie jest mowa o utracie odrębności prawnej.
Radny JERZY MILEWSKI – zwrócił się do radnych Platformy
Obywatelskiej, aby powiedzieli czy mają lub czy przygotują jakąś
alternatywną propozycję strategii dla Lotosu, jaki mają pomysł dla Lotosu.
Inaczej jest to czyste poszukiwanie paliwa politycznego.
PAWEŁ ADAMOWICZ – Prezydent Miasta Gdańska, skierował swoją
wypowiedź do radnego Milewskiego, że nie może się zgodzić na to żeby
obecnego eurodeputowanego nazywać złodziejem, dodał że jest to
skandal. Prawo i Sprawiedliwość sieje zło, nienawiść, podejrzliwość,
kłamstwo. Dopowiedział jeszcze, że radny Milewski uprawia hipokryzję
właściwą dla aktywistów PiSu.
Radny JERZY MILEWSKI – wyjaśnił stawiane mu zarzuty przez
Prezydenta dotyczące zatrudnienia jego syna w firmie Crist, że to po
znajomości, nie jest to prawda. Doradził Prezydentowi by się troszkę
uspokoił.
Radny PIOTR BORAWSKI - Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, poprosił aby na sali pozostali tylko i wyłącznie Radni
Miasta Gdańska a nie rzecznicy rządu. Zaapelował do radnych Prawa
i Sprawiedliwości aby weszli w rolę swoich mandatów, bo przecież są
radnymi wybranymi przez mieszkańców Gdańska co zobowiązuje do
bronienia Gdańska i Pomorza.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – powiedział, że na tej sesji jest
debata, czy firma która jest championem, wielkim generatorem miejsc
pracy, innowacji w regionie, będzie kolejnym zakładem produkcyjnym
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Orlenu. Poprosił radnych z PiSu aby poszli za głosem mieszkańców, za
głosem Gdańszczan, za głosem Pomorza i nie zgodzili się wspólnie z PO,
aby ten champion pomorski został poszatkowany i zniszczony przez
centralne planowanie z Warszawy.
Radny ADAM NIERODA – powiedział, że obecność Grupy Lotos
w Gdańsku to również bliskość najważniejszych problemów naszego
miasta i regionu. Troska o najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Lotos
od wielu lat wspiera najbiedniejszych dzieci poprzez wsparcie na wyjazdy
dla dzieci na ferie zimowe oraz na remont mieszkań wspieranych,
w których zamieszkują usamodzielniający się wychowankowie domu
dziecka, ale również zakup zabawek, rowerów, komputerów. Na koniec
wypowiedzi zadał retoryczne pytanie, czy to wszystko będzie możliwe gdy
Gdańsk będzie jedynie siedzibą jednego z oddziałów koncernu, a decyzje
będą zapadały w Warszawie czy w Płocku.
Radny
WOJCIECH
STYBOR
–
wspomniał
o
społecznej
odpowiedzialności biznesu, ubolewa na tym, że nie ma na sali
przedstawicieli grupy Lotos, którzy mogliby przedstawić mieszkańcom
argumenty czysto biznesowe które powodują podpisanie listu
intencyjnego. Dodał pytająco iż wiemy ile Lotos znaczy dla regionu a ile
region znaczy dla Lotosu.
Radna ANNA WIRSKA – przypomniała co działo się w październiku 2010
roku, kiedy to Premier Tusk ogłosił chęć sprzedaży większościowego
pakietu akcji Lotosu Rosjanom. Nie było mowy o tym jakie znaczenie dla
regionu ma ta firma. Powiedziała, że radni Platformy Obywatelskiej
wyczyniają zwykłą hipokryzję w dniu dzisiejszym.
BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, dodał
tylko, że protesty w sprawie łączenia były zawsze niezależnie od rządów.
Radny PIOTR WALENTYNOWICZ – odniósł się do wypowiedzi
Prezydenta Adamowicza, wyjaśnił różnice między poprzednimi
działaniami, próbami a obecnym stanem, obecną sytuacją. Różnica jest
taka, że za poprzednich rządów, wszystko czego się chwycono upadało,
stawało się nie rentowne, obecnie jest odwrotnie. Dodał, że nie podpisze
tego wniosku z racji tego, że uważa że ta sesja jest stricte polityczna.
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Radna EMILIA LODZIŃSKA – powiedziała, że to co wyczyniają radni
z Prawa i Sprawiedliwości to jest wielkie kłamstwo. Kilka miesięcy temu
PiS mówił że fuzji jest przeciwny, a teraz mówi że czas nagli, że będzie to
robił bez większych analiz, a decyzje będą podejmowane pewnie tylko
i wyłącznie ze względu na rachunek ekonomiczny, w ogóle Pis nie
interesuje Pomorze. Jako radni z Gdańska powinni walczyć o ten region.
Radny MIROSŁAW ZDANOWICZ – powiedział o początkach firmy
Lotos, która do chwili obecnej ma duży wpływ na mieszkańców. Dziwi go
tylko to, że co niektórzy wypowiadają się na sali na temat biznesu z innych
dziedzin, trzeba zrobić wszystko by nie doszło do połączenia.
Radny PIOTR CZAUDERNA – wiceprzewodniczący Rady Miasta
Gdańska, doprecyzował wypowiedź poprzedników na temat nagród
i krytykowania obecnego rządu, powiedział że to jest regularna praktyka
wszystkich rządów.
MAŁGORZATA CHMIEL - Poseł na Sejm RP, odpowiedziała, że za
czasów Donalda Tuska nie było żadnych nagród.
Radny PIOTR CZAUDERNA – wiceprzewodniczący Rady Miasta
Gdańska, przeczytał jakie kwoty nagród otrzymali przykładowi posłowie
z sejmu.
Radny JERZY MILEWSKI – odniósł się do wypowiedzi radnego
Zdanowicza odnośnie apelu, powiedział że apel przygotowany przez
Platformę Obywatelską jest na zasadzie nie bo nie, jest to zbyt ważne
przedsiębiorstwo, żeby o nim nie dyskutować, nie analizować, nie szukać
najlepszych rozwiązań dla niego. Najlepsze co można zrobić to żądać
bardziej miarodajnych informacji co do planów, co do strategii dotyczącej
Lotosu.
Radny PIOTR BORAWSKI - Przewodniczący Klubu Platformy
Obywatelskiej, odniósł się do wypowiedzi radnego Milewskiego,
powiedział, że zapytania były wysyłane do Ministerstwa Energii
i odpowiedzi też były bez żadnych konkretów. A jeśli chodzi o analizy to
można je zobaczyć na stronie Grupy Lotos, można tam zobaczyć strategię
firmy do roku 2022, plany rozwojowe tej grupy i co może przynieść dla
Gdańska, dla Pomorza.
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Radny WOJCIECH BŁASZKOWSKI – wiceprzewodniczący Rady
Miasta Gdańska, powiedział, że działania PiSu przypominają mu
działania PZPR, a dokładnie centralizacja edukacji, wykastrowanie
Trybunału
Konstytucyjnego,
podporzadkowanie
sądów,
podporządkowanie mediów, skłócenie Polski ze wszystkimi krajami
zachodnimi, dodał że trzeba coś zrobić bo niedługo możemy się obudzić
w innej rzeczywistości. Zaapelował do wszystkich radnych o wspólne
stanowisko, aby stanąć jednym murem i bronić naszego regionu.
Radny MARIUSZ ANDRZEJCZAK – zadał pytanie radnemu
Milewskiemu, a mianowicie czy dalej pracuje dla Grupy PZU która jest
udziałowcem Grupy Orlen i czy jako lobbysta reprezentuje jednego
z akcjonariuszy Grupy Lotos czy jako radny będzie reprezentował
mieszkańców miasta Gdańska.
MAŁGORZATA CHMIEL – posłanka na sejm, powiedziała, że nie ma po
co występować do Grupy Lotos po informację czy do Ministerstwa,
dopowiedziała że sygnatariusze tego porozumienia podpisania listu
intencyjnego wprost powiedzieli, że w ciągu roku chcą całą procedurę
zakończyć.
Radny KAZIMIERZ KORALEWSKI – Przewodniczący Klubu Prawa
i Sprawiedliwości, uważa ten apel na dzień dzisiejszy za
bezprzedmiotowy, polityczny i na wyrost. Powiedział, że Rada Miasta
Gdańska powinna ważyć takie apele ponieważ nie buduje to dobrego
klimatu dla samego Miasta Gdańska, a mieszkańcy powinni patrzeć na
korzyść dla swojego miasta.
Radny JERZY MILEWSKI – dokończył swoją poprzednią wypowiedź
mówiąc, że najlepsze co moglibyśmy zrobić dla Lotosu to pytać, domagać
się i żądać informacji.
Radny JAROMIR FALANDYSZ – przypomniał radnym z Platformy
Obywatelskiej skąd wziął się wzrost dochodów budżetowych Miasta
Gdańska z tytułu podatku CIT płaconego przez Lotos.
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zakończono omawianie apelu w sprawie przejęcia Grupy Lotos S.A. przez
PKN Orlen S.A.
Przewodniczący poddał apel pod głosowanie.

Za
przeciw
wstrzymało się

-

18
2
7

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

Apel
Rady Miasta Gdańska
w sprawie przejęcia Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A.
z dnia 02 marca 2018 roku

Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

PUNKT 3
WNIOSKI, OŚWIADCZENIA OSOBISTE

PUNKT 4
ZAKOŃCZENIE OBRAD
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BOGDAN OLESZEK – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Zakończył obrady XLIX sesji Rady Miasta Gdańska.
Obrady zakończono o godzinie 13:40.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Protokół sporządziła
na podstawie zapisu w formie cyfrowej

Podinspektor BRMG
Agnieszka Witkowska
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