PROTOKÓŁ NR LXI/14
z uroczystej LXI sesji rady Miasta Olsztyna, kończącej kadencję 2010 –
2014, która odbyła się w dniu 12 listopada 2014 r. w sali 215 na ul.
Wyzwolenia 30. o godz. 11:00.
Porządek:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Podziękowanie radnym kadencji 2010 – 2014.
Uroczyste zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił zebranych o powstanie,
a następnie wydał komendę o wprowadzenie sztandaru.
Pan Daniel Rupiński zagrał na trąbce hejnał Olsztyna.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak otworzył LXI sesję rady Miasta
Olsztyna i powitał dostojnych gości - Posłów na Sejm RP, Senatorów RP,
Mirosława Pampucha Starostę Olsztyńskiego, Arcybiskupa Metropolitę
Warmińskiego Jego Ekscelencję W. Ziembę, Honorowych Obywateli Olsztyna,
Prezydenta Olsztyna, Zastępców Prezydenta Olsztyna, Sekretarza Miasta,
Skarbnika Miasta, Przewodniczących Rad Osiedli, radnych Rady Miasta oraz
wszystkich Państwa, którzy swoją obecnością zaszczycili dzisiejszą uroczystość.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak zaprosił wszystkich do
wysłuchania koncertu w wykonaniu olsztyńskiego zespołu kameralnego Pro
Musica Antiqua.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak Dzisiejsza sesja Rady Miasta
jest ostatnią w tej kadencji. W 2010 roku rozpoczynaliśmy wspólną zaszczytną
i zarazem odpowiedzialną pracę na rzecz naszego miasta Olsztyna. Dziś
zadajemy sobie pytanie czy jako Rada sprostaliśmy oczekiwaniom jej
mieszkańców? Na tak postawione pytanie, trudno znaleźć odpowiedź
jednoznaczną, bowiem każdy z nas będzie miał inną ocenę tego wszystkiego, co
wokół nas się działo. Jednak z całą pewnością można powiedzieć, że była to
kadencja udana. Rada nie bała się podejmować trudnych i odpowiedzialnych
decyzji. Decyzji mających na celu dobro naszego miasta, jego mieszkańców
oraz naszej wspólnej przyszłości. Przez cztery lata potrafiliśmy w tej większości
pracować zgodnie, czasami spierając się wewnętrznie nad wypracowaniem

merytorycznie najlepszych rozwiązań. Bardzo często udawało się ponad
wewnętrznymi podziałami budować zgodę dla dobra uzasadnionych interesów
wielu środowisk i grup zawodowych. Rada potrafiła wyznaczać właściwe
kierunki rozwoju miasta, uchwalając bardzo ambitne plany. Cztery lata naszej
pracy zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efektami. Podjęliśmy 946
uchwał dotyczących różnych dziedzin życia. Patrząc dzisiaj wstecz
i dokonując podsumowania tego, co udało nam się zrealizować, możemy
powiedzieć, że nie był to czas stracony dla gospodarki miasta. Nasze dokonania
są konkretnym i niezaprzeczalnym dowodem aktywności moich koleżanek
i kolegów radnych oraz dobrej współpracy samorządu i mieszkańców. Mimo
występujących w czasie trwania kadencji różnic zdań, zawsze udawało się
w najważniejszych sprawach osiągnąć kompromis. To z kolei umożliwiło nam
skuteczne przeprowadzenie wielu potrzebnych dla miasta przedsięwzięć. Każde
tego rodzaju podsumowanie jest okazją do głębszej refleksji nad tym, co za
nami i nad tym, co jeszcze przed nami. Jestem przekonany, że każdy z nas
dokonuje takiego osobistego rozrachunku z sobą i tym wszystkim, co było jego
i naszym udziałem w tworzeniu obrazu dokonań mijającej kadencji. Mam
nadzieję, iż obraz ten będzie pozytywnie wpisany w bogatą historię naszego
Olsztyna. Chciałbym serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za kilkuletnią
współpracę. Choć często mieliśmy rozbieżne zdania i sprzeczaliśmy się, to
jednak w wielu kwestiach osiągaliśmy kompromis, a to w demokracji ceni się
najbardziej. Życzę wszystkim radnym, którzy ubiegają się o ponowny wybór
powodzenia w wyborach i ponownej reelekcji. Słowa podziękowania kieruję
również do Prezydenta Olsztyna, jego zastępców oraz Pań Skarbnik i Sekretarz.
Dziękuję za współpracę prezesom spółek, dyrektorom miejskich jednostek
i wydziałów Urzędu. W sposób szczególny chciałbym podziękować Pani
Dyrektor Biura Rady oraz Paniom współpracującym z Radą za pomoc
i współpracę, niejednokrotnie wymagającą cierpliwości. Dziękuję wszystkim
tym, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta. Życzę wszystkim
pomyślności, wytrwałości i samych sukcesów.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił o zabranie głosu
Prezydenta Olsztyna.
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz
Szanowni Państwo, już za 4 dni dokona się w całym kraju ważny akt
obywatelski, wybory nowych władz samorządowych. Tym samy dobiegnie
końca VI kadencja samorządu lokalnego. Spotykamy się dzisiaj na uroczystej
sesji kończącej kadencję obecnych władz samorządowych naszego Miasta
Olsztyna. Ten szczególny moment zachęca do głębszej refleksji. Kiedy
wyborami samorządowymi w 1990 roku tworzyliśmy podwaliny nowej Polski
wszyscy rozumieli, że jednym z jej filarów będzie samorząd lokalny. Jednak
niewiele osób było w stanie sobie wyobrazić jak będzie funkcjonował. Dzisiaj

już wiemy, że samorządność w naszym kraju zdała trudny egzamin, że bez
lokalnej samorządności trudno sobie wyobrazić dzisiejszą Polskę. Wzrosła
nasza obywatelska świadomość, jak i aktywność obywateli w codziennym życiu
społecznym. Mamy też poczucie, ze od nas zależy kim są i jak sprawują władzę
nasi przedstawiciele. Te doświadczenia dotyczą naszego Olsztyna i gminnego
samorządu. To była trudna i pracowita kadencja. Czuję się za tę sytuację
w pewnym sensie odpowiedzialny. To ja rzuciłem hasło „Olsztyn przyśpiesza”
i narzuciłem tempo tych zmian. Nie zawsze gwarantowało komfort naszej pracy,
ale zawsze intencją tych prac było wykorzystanie szans jakie przed nami
otworzyła obecność w Unii Europejskiej. Spoglądając na tą kadencję
z perspektywy czterech lat jestem jednak przekonany, że możemy mieć
satysfakcję z perspektywy Olsztyna na mapie najważniejszych ośrodków
miejskich naszego kraju. Potwierdzają to obiektywne rankingi i oceny. To także
coraz bardziej powszechniejsza opinia mieszkańców naszego miasta mimo,
iż musieli znosić trudy różnych życiowych niedogodności związanych
z dokonującymi się przemianami. Za te niedogodności jeszcze raz bardzo
serdecznie przepraszam. A za oddaną cierpliwość serdecznie dziękuję. Czynię to
w imieniu swoim, ale jak sądzę również i Państwa radnych. Podczas tej kadencji
podjęliśmy szereg ważnych uchwał i decyzji rzutujących na przyszłość i rozwój
naszego miasta. Rozwiązaliśmy wiele trudnych problemów i pozyskaliśmy
liczne źródła finansowania. Już dziś możemy być dumni ze zmian jakie zaszły
w przestrzeni publicznej naszego miasta, z nabrzeży infrastruktury naszych
jezior, parków, placów, a także zmian w infrastrukturze drogowej.
Zakończyliśmy bardzo ważne inwestycje, a tę najważniejszą modernizacje
transportu publicznego, czyli unikatowy projekt powrotu do olsztyńskich
tramwajów zakończymy w roku przyszłym. Jednak poza zmianami
infrastrukturalnymi jeszcze bardziej mnie cieszą zmiany sferze społecznej.
Udało nam się nie tylko poszerzyć udział mieszkańców w życiu społecznym
naszego miast, ale także przekazać mieszkańcom część kompetencji
decyzyjnych. Myślę, że wszystkich raduje Olsztyński Budżet Obywatelski,
możliwość wnoszenia przez mieszkańców inicjatywy uchwałodawczej,
czy coraz większy udział obywateli naszego miasta w konsultacjach
społecznych. Zadbaliśmy też o olsztyńskie duże rodziny oraz rozwinęliśmy tak
pożądane akcje społeczne, jak Olsztyn Aktywnie. Dzięki aktywności rady
i uporowi niektórych radnych udało nam się zainicjować duży festiwal
muzyczno-kulturowy Olsztyn Green Festival. Mam nadzieję, że wejdzie na stałe
do kalendarza ważnych imprez muzycznych w naszym mieście, w naszym kraju.
Szanowni Państwo, każdy kto będzie chciał bez trudu znajdzie sprawozdania
z pracy olsztyńskiego samorządu i wyciągnie wnioski za aktywności rady, jak
i całości i poszczególnych radnych. Będzie mógł poznać, kto i jak głosował.
Z pewnością było wiele rzeczy, które nas z mijającej kadencji różniły. Jednak
czasami inaczej postrzegaliśmy priorytety rozwojowe, mieliśmy różne oceny
kondycji finansowej miasta, ale jednego jestem pewien, że wszyscy albo prawie

wszyscy działaliśmy w dobrze pojętym interesie naszych mieszkańców, naszego
miasta Olsztyna. Dawaliśmy też przykłady zbieżnego widzenia spraw i rzeczy
ważnych. Za to wszystko, za oddane serca w sprawie naszego miasta Olsztyna
chciałbym Państwu, Wysokiej Radzie, moim współpracownikom, wszystkim
pracownikom Urzędu Miasta, jak i mieszkańcom Olsztyna serdecznie
podziękować. Bez wspólnego naszego wysiłku nie byłoby dzisiaj tylu bardzo
pozytywnych inicjatyw, przedsięwzięć już zrealizowanych, w trakcie realizacji,
czy tych planowanych. Wiem, że znaczna część Państwa wystartuje
w nadchodzących wyborach. Jestem przekonany, że zostanie dobrze oceniona
przez wyborców, mieszkańców Olsztyna. Być może będzie nam dane spotkać
się w nadchodzącej kadencji ponownie. Rozstrzygną o tym głosy olsztynian,
w których mądrość i pamięć wierzę. Ta nadzieja pozwala mi z ufnością patrzeć
na przyszłość Olsztyna. Dziękuje Państwu za lata współpracy. Dziękuję moim
współpracownikom. Dziękuje pracownikom Urzędu Miasta. Dziękuję jeszcze
raz mieszkańcom Olsztyna. Życzę wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił o zabranie głosu posła
na Sejm RP Pana prof. Tadeusza Iwińskiego.
Poseł na Sejm RP prof. Tadeusz Iwiński
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Ekscelencjo
Arcybiskupie, Szanowni Państwo, lubię ukraińskie powiedzenie „Łatwo mówić,
trudno coś powiedzieć” w szczególnie w sytuacji gdy zebrał się crème de la
crème, śmietanka Olsztyna i gdy jest to podsumowanie tej ważnej VI kadencji.
Zacznę od tego, że niedawno uświadomiłem sobie, jako jedna z niewielu osób
jeszcze czynnych politycznie, które uczestniczyły w pracach Komisji
konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1993-1997 nad ustawą
zasadniczą przyjętą później w referendum ogólnokrajowym, która jest
najważniejszym dokumentem Rzeczpospolitej. Zastanawialiśmy się jaki ma być
pierwszy artykuł tej konstytucji i on brzmi tak: „Rzeczpospolita Polska jest
dobrem wspólnym wszystkich obywateli”. Dlaczego o tym mówię w tym
miejscu? Bo dobro wspólne bardzo dobrze w skali makro reprezentują
samorządy lokalne. Z czterech wielkich reform, które na przełomie ubiegłego
i obecnego stulecia dokonały się w Polsce i ta reforma samorządowa jest
stosunkowo najbardziej udana. Myślę, że jak tu było powiedziane w ciągu tych
minionych czterech lat wizerunek Olsztyna się poprawił. Jest jeszcze dużo do
zrobienia, ale Państwo wiecie o tym lepiej. Generalnie są przecież duże
nierówności rozwojowe i społeczne Polski wschodniej. Bardzo ciekawy portret
Olsztyna sporządzony został w ostatnim numerze tygodnika Polityka. Daje
wiele do myślenia, jest tam prezentacja jak Olsztyn jest postrzegany na
zewnątrz. Dziękuje wszystkim 25-ciu członkom rady, także aparatowi Rady
Miasta. Myślę, że bez współpracy Rady z Prezydentem, Urzędem Miasta.

Często się nie widzi osób, które są na zapleczu, a to bez nich nic by się nie
działo. A tym którzy będą kandydowali życzę ponownego wyboru. Jestem
wielkim zwolennikiem opinii Maxa Webera najwybitniejszego socjologa tej
dziedziny, który powiedział, że sztuka polityki nie polega na tym, żeby być
wybieranym, tylko żeby być wybranym ponownie.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił o zabranie głosu Pana
Mirosława Pampucha Starostę Olsztyńskiego.
Pan Mirosław Pampuch Starosta Olsztyński
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Ekscelencji Księże
Arcybiskupie, Pani poseł, Panie Pośle, Panie Prezydencie, dostojni goście,
ta mijająca kadencja z całą pewnością była kadencja owocną jeśli chodzi
o współpracę pomiędzy Miastem Olsztynem, a powiatem samorządu
olsztyńskiego oraz samorządami gminnymi skupionymi wokół miasta Olsztyna.
Myślę, że to w tej kadencji z takiej werbalnej współpracy przeszliśmy do
współpracy instytucjonalnej. W tej kadencji dzięki Państwa decyzjom
powołaliśmy Olsztyńskie Stowarzyszenie Obszar Aglomeracyjny. Również
w tej kadencji pozyskaliśmy znaczne środki finansowe na rozwój miasta
Olsztyna, ale całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Należy mieć tylko
nadzieję, że kolejne kadencje zaowocują tym, że aglomeracja olsztyńska
zostanie dostrzeżona szerzej niż tylko przez pryzmat gmin wokół Olsztyna, ale
powiat olsztyński i gminy jak Pasym i miasto Nidzica. Bardzo serdecznie
chciałbym w imieniu własnym i samorządu powiatu olsztyńskiego podziękować
Panu Przewodniczącemu, Paniom i Panom Radnym za decyzje, za współpracę,
która miała miejsce w bieżącej kadencji. Bardzo serdecznie chciałbym
podziękować Panu Prezydentowi Olsztyna, Państwu Wiceprezydentom.
W szczególności duże ukłony w stronę Pani Zaborowskiej-Boruch, bo to ona
była tą osoba, która wypracowywała dla miasta Olsztyna wspólne rozwiązania
związane z miejskim obszarem funkcjonalnym. Wszystkim Państwu, którzy
kandydujecie życzę szczęśliwych wyborów i uzyskania zaufania publicznego.
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie złożyć na ręce Pana Przewodniczącego i Pana
Prezydenta podziękowania w imieniu samorządu powiatu olsztyńskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił o zabranie głosu rektora
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Pana prof. Henryka
Kostyrę.
Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Pan prof.
Henryk Kostyra
Państwo posłowie, Ekscelencjo Księże Biskupie, Panie Prezydencie, Panie
Przewodniczący, kochamy miasto Olsztyn, chcemy pokochać miasto Olsztyn,
tak mówią studenci Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Studenci przyjeżdżają z różnych zakątków Polski. I te słowa już upoważniają
nas, żeby w imieniu Pani Dyrektor Heleny Rusieckiej, własnym i społeczności
akademickiej, Państwu radnym podziękować. W tych słowach zawarta jest
głębsza myśl, że Państwo dostrzegacie naszą uczelnie jako określony potencjał,
który można wykorzystać dla rozwoju Olsztyna, bo nie tylko Olsztyn korzysta
z tej uczelni, ale również region, kraj, a nawet zagranicy. Serdecznie dziękuję
i jednocześnie wyrażam nadzieję, że kolejna kadencja jeszcze bardziej zaciśnie
nasze kontakty i przyniesie wzajemne korzyści dla rozwoju miasta Olsztyna.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak odczytał pismo od Marszałka
Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Jacka Protasa
„ Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, rola Olsztyna w realizacji
celu strategicznego z punktu widzenia Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego, czyli zrównoważonego rozwoju całego regionu jest wyjątkowa.
Dzięki Państwa wspólnym wysiłkom zgodnym z priorytetami zapisanymi
w strategię rozwoju społeczno-gospodarczym województwa Olsztyn stał się
liderem w sprawnym sięganiu po fundusze europejskie i inwestowaniu
z korzyścią dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Doceniając Państwa
ogromne zaangażowanie i wszechstronną aktywność składam serdeczne
podziękowanie za kończące się cztery lata owocnej pracy. Tym z Państwa,
którzy nadal pragną aktywnie uczestniczyć w pracy na rzecz Olsztyna, czy też
całego regionu Warmii i Mazur życzę dobrej passy i wysokich notowań
w kolejnych wyborach samorządowych”.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak odczytał tekst podziękowania
radnym oraz wraz z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem wręczył
każdemu radnemu podziękowanie.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak poprosił wszystkich o powstanie
i wydał komendę SZTANDAR RADY MIASTA WYPROWADZIĆ. Zamknął
uroczystą XLI sesję Rady Miasta Olsztyna i zaprosił wszystkich na tort do sali
207.

