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Dzisiejsza uroczystość symbolicznego odsłonięcia tablic z nazwiskami radnych pięciu

kadencji samorządu jest okazją do spojrzenia wstecz i przypomnienia pewnych faktów i
statystyk z dziejów katowickiej Rady Miasta. Pozwólcie Państwo abym także podzielił się
garścią moich osobistych refleksji na temat działalności rady, refleksji wynikających z
sprawowania przeze mnie funkcji przewodniczącego tego szacownego gremium.

I tak na początek kilka danych statystycznych

W 1990 roku Rada Miejska Katowic liczyła 55. radnych spośród których 49 .
reprezentowało katowicki Komitet Obywatelski "Solidarność". Mandaty objęli także dwaj
radni z Niezależnego Obywatelskiego Forum Wyborczego oraz jeden radny z Konfederacji
Polski Niepodległej. Pozostałe trzy mandaty przypadły kandydatom z listy Społecznego
Komitetu Rozwoju Katowic.

W wyniku wyborów przeprowadzonych w 1994 roku w Radzie Miejskiej zasiedli
przedstawiciele następujących ugrupowań: Katowickie Porozumienie Samorządowe - 19
mandatów; Sojusz Lewicy Demokratycznej - 13 mandatów; Unia Wolności - 14 mandatów;
Lokalna Wspólnota Samorządowa - 5 mandatów; Przymierze Dla Katowic - 2 mandaty oraz
Bezpartyjna Grupa Mieszkańców i Towarzystwo Miłośników Giszowca - po 1 mandacie.

Wybory w roku 1998 przyniosły następujący podział mandatów w Radzie Miejskiej
Katowic : Akcja Wyborcza Solidarność - 26 mandatów; Sojusz Lewicy Demokratycznej - 17
mandatów; Unia Wolności - 10 mandatów; Stowarzyszenie Mieszkańców Katowic - 2
mandaty. Łącznie rada liczyła 55. radnych. Rada wybrała prezydenta który przejął funkcje
dotychczasowego kolegialnego zarządu. Został nim Pan Piotr Uszok.

W 2002 roku wybierano do Rady Miasta już tylko 31 radnych i po raz pierwszy
wybrano prezydenta w wyborach bezpośrednich. Mandaty radnych objęli kandydaci
komitetów wyborczych takich jak : KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok - 16
mandatów; SLD - UP - 9 mandatów; Platforma Wyborcza Andrzeja Sośnierza - 4 mandaty;
Stowarzyszenie Mieszkańców Katowic - 2 mandaty. Prezydentem został ponownie Pan Piotr
Uszok.

W listopadzie 2006 roku odbyły się wybory do Rady Miasta Katowice V kadencji.
Podział mandatów kształtował się następująco: KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok -
14 mandatów; KW PO + SD + UPR - 10 mandatów; KW PIS + LPR - 5 mandatów; KW
SLD + SDPL + UP - 2 mandaty. Prezydentem Miasta został po raz kolejny Pan Piotr Uszok.

Wybory w roku 2010 zakończyły się następującymi wynikami: KW Platforma
Obywatelska - 13 mandatów; KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok - 10 mandatów; KW
Prawo i Sprawiedliwość - 4 mandaty; KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 1 mandat.
Prezydentem Miasta wybrany został Pan Piotr Uszok. 1)., ~0_.;(.... ~<:{.J-L ~L'

Podsumowując powyższe zestawienie można wnioskować, iż specyfiką katowickiego
samorządu jest między innymi znaczący udział w radzie radnych z niepartyjnych komitetów
wyborczych oraz ciągłość władzy niepartyjnego prezydenta wybieranego trzykrotnie w I turze
wyborów bezpośrednich. Dowodzi to, że mieszkańcy Katowic generalnie rzecz biorąc głosują
na osoby nie bacząc zbytnio na ich przynależność partyjną, a strategia rozwoju miasta
uchwalona przez radę i realizowana przez prezydenta jest powszechnie akceptowana.
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Zmiany ustawowe wprowadzające od 2002 roku bezpośredni wybór wójta, burmistrza,
prezydenta nie spowodowały zasadniczych zmian w dotychczasowym podziale kompetencji
pomiędzy organami gminy. Wydaje się, że ustawodawca zatrzymał się jakby wpół kroku i
mimo iż środek ciężkości władzy w gminie przeniósł się ze strony rady, w ręce wybieranego
w bezpośrednich wyborach prezydenta, to pozostawienie kompetencji stanowiących, w
zdecydowanej większości, w rękach rady mogło być źródłem konfliktów i kryzysów władzy
w gminie. W Katowicach, mimo potężnej legitymizacji swojej władzy, wynikającej z
trzykrotnych zwycięstw w I turze wyborów, prezydent miasta w stosunkach z radą miasta
jawi się jako człowiek kompromisu, dążący za wszelką cenę do porozumienia, w tym także
do porozumienia z konstruktywnie krytyczną opozycją. Dzięki takiej postawie prezydenta i
nie uchylającej się od konsensusu postawie rady, budżet był uchwalany zawsze na czas, a
absolutorium uzyskiwał prezydent każdorazowo wymaganą bezwzględną większością
głosów.

Sesje rady miasta przebiegają na ogół bardzo sprawnie dzięki temu, że niezbędne
dyskusje merytoryczne odbywają się w komisjach rady. Również działalność Komisji
Organizacyjnej Rady Miasta, grupującej między innymi przewodniczących klubów radnych,
walnie przyczynia się do efektywnego działania rady dzięki osiąganym na jej forum
międzyklubowym kompromisom. Godnym podkreślenia jest fakt wzorowego
zdyscyplinowania radnych i respektowania przez nich w pełni zapisów regulaminowych co
znacznie ułatwia przewodniczącemu prowadzenie obrad. Transmisje internetowe "na żywo" z
sesji rady umożliwiają mieszkańcom śledzenie na bieżąco poczynań rady i gwarantują pełną
transparentność podejmowanych przez radę rozstrzygnięć. Przyjęte przez radę uchwały o
konsultacjach społecznych i o wysłuchaniu publicznym niewątpliwie stanowią pionierskie
rozwiązania w dziedzinie komunikacji społecznej i stanowią cenne narzędzia dla pozyskania
wiarygodnych opinii mieszkańców.

Dużym sukcesem ostatnich kadencji jest aktywizacja lokalnych społeczności
objawiająca się lawinowym powstawaniem na terenie miasta kolejnych jednostek
pomocniczych samorządu. Jest to niezwykle cenne zjawisko służące rozwojowi miejskiej
samorządności i pozwalające na pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców
poszczególnych dzielnic. Kolejnym elementem służącym pogłębianiu samorządowej
demokracji jest wdrażany obecnie budżet obywatelski gwarantujący bezpośredni, osobisty
wręcz udział mieszkańców w tworzeniu miejskiego planu zadań społeczno - gospodarczych i
w wydatkowaniu środków publicznych.

Ważnym elementem budowy zewnętrznego wizerunku miasta i miejskiej tożsamości
pozwalającej na identyfikowanie się mieszkańców z miejscem zamieszkiwania jest nadawanie
przez radę miasta tytułu Honorowy Obywatel Miasta Katowice. Dotychczas to najwyższe
miejskie wyróżnienie otrzymało 17 osób. Są w tym szacownym gronie wspaniałe postaci ze
świata kultury, sportu, polityki, a także wybitni przedstawiciele nauki i duchowieństwa
różnych wyznań. Ich obecność w zbiorowości obywateli Katowic jest dla nas najwyższej
miary zaszczytem.

Kończąc pozwolę sobie przywołać treść ślubowania, które składają radni przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Z perspektywy minionych pięciu
kadencji samorządu należy z całą mocą stwierdzić, że katowiccy radni wypełnili swe
ślubowania w całej rozciągłości i zapisali się w kronikach swojego miasta złotymi zgłoskami.
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KADENCJA 1990-1994 /I/'t4w. -NrZ,f/tM.; 4c..A/Jtu fJv

CZAS TRWANIA KADENCJI: 27.05.1990-27.05.1994
ILOŚĆ RADNYCH: (w trakcie kadencji) 53 (57)
ILOŚĆ SESJI: 65
ILOŚĆ UCHWAŁ: 516
HONOROWI OBYWATELE MIASTA KATOWICE: -
KADENCJA 1994-1998 :fi,t..Jr, AA u '~U~ f,0kt.-td~
CZAS TRWANIA KADENCJI: 19.06.1994-19.06.1998

{11- CM.~ -fA'
ILOŚĆ RADNYCH: 55 (60)
ILOŚĆ SESJI: 53
ILOŚĆ UCHWAŁ: 606
HONOROWI OBYWATELE MIASTA KATOWICE: SZCZEPAN WESOŁY, JOHN ADELSPARRE,

NORBERT BURGER, MICHEL THIOLLlERE, JOSEF
BYRTUS

KADENCJA 1998-2002 ,/AJVJ w Ut. lwrP--u/k,
CZAS TRWANIA KADENCJI: 11.10.1998-11.10.2002
ILOŚĆ RADNYCH: 55 (57) ( f z.«: a:
ILOŚĆ SESJI: 54
ILOŚĆ UCHWAŁ: 751
HONOROWI OBYWATELE MIASTA KATOWICE: JAN PAWEŁ II
KADENCJA2002-2006
CZAS TRWANIA KADENCJI: 27.10.2002-27.10.2006
ILOŚĆ RADNYCH: 31 (38) .' A, ~ .s: P'ILOŚĆ SESJI: 67
ILOŚĆ UCHWAŁ: 1640
HONOROWI OBYWATELE MIASTA KATOWICE: NATALIA PIEKARSKA-PONETA, BARBARA

NOWAKOWSKA, WOJCIECH KILAR, KORNEL
GIBIŃSKI

KADENCJA2006-2010
CZAS TRWANIA KADENCJI: 12.11.2006-12.11.2010

(7~iA.h/~ILOŚĆ RADNYCH: 31 (39) A.r

ILOŚĆ SESJI: 67 p.J-e--v ~
ILOŚĆ UCHWAŁ: 1377
HONOROWI OBYWATELE MIASTA KATOWICE: IGNACY JEŻ, HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI,

JUSTYNA KOWALCZYK, KAZIMIERZ KUTZ
KADENCJA2010-2014
CZAS TRWANIA KADENCJI: 21.11.2010-21.11.2014
ILOŚĆ RADNYCH: 28
ILOŚĆ SESJI:
ILOŚĆ UCHWAŁ:
HONOROWI OBYWATELE MIASTA KATOWICE: DAMIAN ZIMOŃ, JERZY BUZEK, TADEUSZ

SZURMAN


