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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z II sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 8 grudnia 2014 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 11:15 

Numery podjętych uchwał: brak uchwał 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

SIEJNA  

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 25 radnych  

Radny nieobecny – Adam Skowron  
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Porządek obrad sesji. <zapis AV> 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze.  

3. Ślubowanie Prezydenta. 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Przebieg obrad: 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 

Przed rozpoczęciem obrad, Rada Miasta Katowice uczciła minutą ciszy śp. 

Kazimierza Świtonia, działacza opozycji.   

 

Prowadząca Rady Pani Krystyna Siejna otwarła obrady II sesji Rady Miasta 

Katowice VII kadencji samorządu, Panie i Panów Radnych Rady Miasta 

Katowice, pracowników Urzędu Miasta Katowice oraz przedstawicieli mediów. 

Powitała także obecnych Przewodniczących Zarządów Jednostek 

Pomocniczych, Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych, mieszkańców 

Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz internautów. Szczególnie 

serdecznie Prowadząca obrady powitała Pana Mariusza Witkowskiego – 

Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.  

 

Na podstawie listy obecności prowadząca obrady stwierdziła, że obrady sesji są 

prawomocne. 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że porządek obrad II sesji Rady Miasta 

został radnym dostarczony przy zawiadomieniach o sesji.  

 

Punkt 2. Wręczenie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Katowicach Pana Mariusza Witkowskiego. 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Katowicach Pan Sędzia 

Mariusz Witkowski potwierdził wybór na Prezydenta Miasta Katowice Pana 

Marcina Tomasza Krupy.  

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej pogratulował wyboru.  

Poinformował, że w II turze wyborów na Marcina Tomasza Krupę, kandydata 

na Prezydenta Miasta Katowice oddano 71,31% ważnie oddanych głosów. 

Miejska Komisja Wyborcza zakończyła pracę. Sędzia podziękował wszystkim 

członkom obwodowych komisji wyborczych, urzędnikom wyborczym, 

pracownikom Urzędu Miasta Kartowice, straży miejskiej, policji, służbom 

pomocniczym za wykonaną pracę. Podziękował dotychczasowemu 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/9/1418109066.asx
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/9/1418109124.asx
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Prezydentowi Miasta Kartowice za  zorganizowanie transmisji online z pracy 

Miejskiej Komisji Wyborczej, przedstawicielom mediów za zainteresowanie 

pracami komisji wyborczych.  

Sędzia złożył życzenia nowo wybranemu Prezydentowi, żeby ta zaszczytna 

służba publiczna była źródłem satysfakcji i energii, którą wykorzystać należy 

dla dobra miasta i mieszkańców.  Życzył Prezydentowi Krupie, aby przekonał, 

w szczególności młodych ludzi, iż warto mieszkać i pracować w Katowicach, że 

Katowice to miasto, w którym realizują się szczytne idee i spełniają marzenia.  

Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Katowicach Pan 

Sędzia Mariusz Witkowski wręczył Panu Prezydentowi Marcinowi Krupie 

zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Katowicach o wyborze na 

Prezydenta Miasta Katowice.  

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice wręczyła Panu Prezydentowi łańcuch, 

będący symbolem władzy w mieście.  

 

Punkt 3. Ślubowanie Prezydenta. <zapis AV> 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna stwierdziła, że  

na podstawie art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)    

1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady 

gminy  ślubowania o następującej treści: 

"Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.  

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.  

 

Prezydent  Miasta Katowice Pan Marcin Krupa złożył ślubowanie: 

"Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak Mi dopomóż Bóg”.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice pogratulowała Prezydentowi i 

wręczyła symboliczne kwiaty.  

 

Pan Prezydent Marcin Krupa podziękował wszystkim, którzy mu zaufali i 

wspierali  

w ostatnich miesiącach. Pan Prezydent stwierdził, że chciałby aby jego 

prezydentura była dobrą kontynuacją tego co dotychczas w mieście się działo, 

przede wszystkim w zakresie wydarzeń kulturalnych, przyciągania do miasta 

nowych inwestorów, po to, żeby tworzyć miejsca pracy i zwiększać prestiż 

naszego miasta. Pan Prezydent chciałby aby ta rozpoczynająca się kadencja była 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/9/1418109194.asx
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kadencją „nowych wyzwań i nowego otwarcia”. Dziś jest czas dla 

mieszkańców, czas dla dzielnic. Prezydent wyraził pragnienie aby Katowice 

były miastem zielonym i czystym, chce zrealizować miejsca rekreacji dla 

naszych rodzin, aby można było aktywnie spędzać tam wolny czas. Ważnym 

tematem tej kadencji będzie kwestia transportu, głównie budowa centrów 

przesiadkowych, dworca autobusowego, ale również tak mocno zgłaszana przez 

stronę społeczna, bodowa i rozbudowa ścieżek rowerowych. Ważnym 

priorytetem w działaniach Prezydenta będzie współpraca z organizacjami 

pozarządowymi. Tam tkwi ogromny potencjał ludzki. Prezydent przypomniał, 

że w trakcie kampanii wyborczej podpisał umowę z mieszkańcami w postaci 10 

punktów i zadań, które w obecnej kadencji należy zrealizować. Prezydent podjął 

inicjatywę „Razem dla Katowic”. Zachęcił wszystkich, ponad podziałami, do 

wspólnego działania o jeszcze większą rangę Katowic, nie tylko na skalę kraju, 

ale i świata. Dzisiaj miasto Katowice stoi przed historyczną szansą „wrzucenia 

piątego biegu” na kolejny etap rozwoju naszego miasta.   

 

Punkt 4. Zamknięcie obrad. <zapis AV> 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Radnych aby w dniu 10 grudnia 2014r. (środa) 

przybyli na 15 minut przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta Katowice, tj. o 

godz. 10.45. Odbędzie się wówczas krótkie zapoznanie i szkolenie z systemem 

informatycznym służącym do obsługi  głosowania Rady Miasta Katowice.  

Prowadząca obrady stwierdziła, że porządek dzienny obrad dzisiejszego 

posiedzenia został wyczerpany. 

 

Wobec powyższego zamknęła obrady II sesji Rady Miasta Katowice VII 

kadencji samorządu o godz. 11:15  

 

 

Protokołowała: 

 

 

Beata Musiał  

Prowadzący obrady: 

   Przewodnicząca  

Rady Miasta Katowice  

  

    Krystyna Siejna  

  

  

 

 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/9/1418109257.asx

