
 1 

Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z X sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 9 czerwca 2015 r. 

Miejsce sesji: Sala Audytoryjna w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 

w Katowicach. 

Godzina rozpoczęcia sesji: 11:00 

Godzina zakończenia sesji: 12:40 

Numery podjętych uchwał: nie podjęto żadnych uchwał 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna  

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załącznik nr 1 Przemówienie okolicznościowe Pana Piotra Uszoka - 

Prezydenta Miasta Katowice III-VI kadencji samorządu w Katowicach. 

Załącznik nr 2  Przemówienie Pana Marcina Krupu Prezydenta Miasta 

Katowice.  

 

W sesji uczestniczyło 25 radnych ( na 28 ogółem) 

Radni nieobecni: 

1/ Arkadiusz Godlewski 

2/ Patrycja Grolik 

3/ Andrzej Zydorowicz 
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Porządek obrad uroczystej sesji Rady Miasta Katowice z okazji 25. rocznicy 

reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

4. Referat okolicznościowy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pana prof. dr hab. Czesława Martysza. 

 

5. Prezentacja filmu o Katowicach. 

 

6. Przemówienie okolicznościowe Pana Piotra Uszoka Prezydenta Miasta 

Katowice III-VI kadencji samorządu w Katowicach. 

 

7. Wystąpienie Pana Marcina Krupy Prezydenta Miasta Katowice. 

 

8. Przyjęcie oświadczenia w sprawie jubileuszu 25. lecia reaktywacji samorządu 

terytorialnego w Polsce. (DS-228/15) 

 

9. Życzenia, komunikaty i wolne wnioski. 

 

10. Zamknięcie sesji. 
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Punkt 1 Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna otworzyła 

obrady X uroczystej sesji Rady Miasta Katowice VII kadencji samorządu 

poświęconej uczczeniu 25.rocznicy reaktywacji samorządu w Polsce. 

 

W imieniu Rady Miasta Katowice VII kadencji samorządu powitała wszystkich 

przybyłych na uroczystą sesję Rady Miasta: 

Senatora RP Pana Leszka Piechotę, 

Posłów: Jana Rzymełkę,  Ewę Kołodziej, Marka Wójcika, Zbyszka 

Zaborowskiego, 

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, Dziekana 

Wydziału Prawa i Administracji UŚ prof Czesława Martysza, 

Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach Piotra Miklisa, 

Rektorów katowickich szkół wyższych i profesorów UŚ, 

Przewodniczącego Katowickiego Komitetu Wyborczego 1990 r. Michała 

Kalitowskiego, 

Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej I kadencji Jerzego 

Mozduniewicza, 

Przewodniczących Rady Miejskiej i Rady Miasta Katowice: Wojciecha 

Borońskiego, Jerzego Forajtera, 

Prezydentów Miasta Katowice wszystkich kadencji: Henryka Dziewiora, Piotra 

Uszoka i Marcina Krupę, 

Wiceprezydentów Miasta Katowice i członków zarządu miasta Katowice 

wszystkich kadencji 

Skarbników miasta, sekretarza miasta, naczelników wydziałów Urzędu Miasta 

Katowice, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, prezesów spółek 

miejskich. 

Przewodnicząca Rady powitała także serdecznie Panie i Panów  Radnych Rady 

Miasta Katowice wszystkich VII kadencji samorządu. 

Państwu Radnym I Kadencji w latach 1990 – 1994, kadencji, która rozpoczęła 

czas odbudowy prawdziwej samorządności podziękowała za stworzenie 

solidnych i prawdziwych podstaw, na których następne kadencje Radnych 

kontynuowały budowę miasta Katowice. Podziękowała za podjęcie się misji 

budowania miasta i społeczeństwa obywatelskiego, za  wypełnienie tego czasu 

wartościami i ideami solidarności, zadania  współdecydowania  

i współtworzenia miasta, w którym żyjemy. „To Wasza determinacja, Wasze 

zaangażowanie, Wasze doświadczenie życiowe ale i poczucie tworzenia czegoś 

nowego spowodowały, że podstawy samorządności w naszym mieście są 

pewne, stabilne i odporne na zmiany”. 

Słowa powitania  Przewodnicząca Rady Miasta skierowała do państwa Radnych 

następnych kadencji i podziękowała za kontynuację budowania samorządności, 

z której „możemy być dumni i miasta, które jest miastem nowoczesnym  

i naszym pięknym domem,  jest zbudowane dzięki Państwa determinacji, 
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konsekwencji i realizacji wytyczonych celów. Każda kadencja była inna, miała 

inne priorytety, inne uwarunkowania i inne możliwości, ale każda kontynuowała 

postanowienia poprzedniej, co spowodowało,  że dzieło nie zostało przerwane  

i zaowocowało zbudowaniem nowego miasta i nowej obywatelskiej 

społeczności. Za tę mądrość i za służbę temu miastu serdecznie dziękuję”. 

 

Przewodnicząca Rady powitała  również Przewodniczącą Rady Seniorów 

Miasta Katowice Helenę Hrapkiewicz, 

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Katowice Jakuba Musiała, 

Przewodniczących Rad i Zarządów Jednostek Pomocniczych, 

 

Prowadząca obrady powitała jeszcze przedstawicieli mediów, mieszkańców oraz 

młodzież szkolną przybyłych na dzisiejszą sesję lub śledzących ją bezpośrednio 

za pośrednictwem internetu. 

 

„Dzisiejsza sesja  niech będzie Świętem wszystkich samorządowców i ludzi 

bliskich samorządowi Katowic, niech będzie przypomnieniem minionych 25 lat, 

różnych decyzji, wizji, ale przede wszystkim  ludzi tworzących tę najnowszą 

piękną historię naszego miasta.  

Na ten dzień chcę wszystkim Państwu życzyć wiele serdeczności, dobrych 

wspomnień, zadumy nad czasem twórczym i poczucia dumy z pięknych 

dokonań i zbudowania nie tylko samorządu Katowic ale i wspaniałego, 

nowoczesnego miasta, które nie tylko w nas wzbudza zachwyt i podziw,  

w którym dobrze jest żyć”.  

 
Na podstawie listy obecności Radnych Rady Miasta Katowice VII kadencji 

stwierdzono, że obrady sesji są prawomocne. 

 
Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich byłych radnych oraz pracowników 

samorządowych, których nie ma już wśród nas. 

 
Punkt 2  Powołanie sekretarzy sesji.  

Na sekretarzy sesji zaproponowano Wiceprzewodniczące Rady  

w osobach Pani Krystyny Panek i Pani Małgorzaty Smoleń.  

Rada Miasta Katowice, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 25 głosach 

„za”, przyjęła skład sekretariatu uroczystej sesji.  

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano Pana Jerzego Forajtera. Został 

on Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków.  

Rada Miasta Katowice, w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 25 głosach 

„za”, przyjęła skład sekretariatu uroczystej sesji.  
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Punkt 4 Referat okolicznościowy Dziekana Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pana prof. dr hab. 

Czesława Martysza. 

 

Prof. Czesław Martysz w swoim wystąpieniu nawiązał do pojęcia 

samorządności, rozumianej jako „zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty”. 

Przypomniał, że ustawa o samorządzie terytorialnym została uchwalona w dniu 

8 marca 1990r. Obowiązuje od 27 maja 1990r. W wersji pierwotnej liczyła 12 

stron, obecnie liczy ich 21. Łącznie dokonano w niej 68 zmian. 

Wykorzystano w niej pojęcia zaczerpnięte m.in. z nauk społecznych kościoła,  

w tym: Leona 13- Rerum novarum (1891) przemiany społeczno-gospodarcze, 

rodzenie się nowoczesnego społeczeństwa, Piusa 11- Quadragesimo anno 

(1931) pierwszy użył pojęcia: człowiek w społeczeństwie, wspólnota, rodzina, 

uczestnictwo, szacunek dla biednych i słabych, godność ludzka, godność pracy, 

solidarność, Jana Pawła II Laborem exercens (1981), aby kapitał służył pracy,  

a nie odwrotnie, Sollicitudo rei socialis (1987) ( troska społeczna), Contesimus 

annus (1991) - zasada pomocniczości: brak ingerencji społeczeństwa wyższego 

stopnia w stosunku do niższego stopnia, wspieranie, czyli innymi słowy, jest to 

wykonywanie zadań państwa na możliwie najniższym poziomie terytorialnym. 

Samorząd to wspólnota, prawo do zarządzania swoimi sprawami, możliwość 

współdziałania, niezależność i ochrona sądowa, współzależność zadań 

poszczególnych samorządów. Konstytucja państwa oparta została na 

poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu  władz, dialogu 

społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia 

obywateli i ich wspólnot. W preambule zawiera zasadę pomocniczości.  

Przy tworzeniu ustawy samorządowej nie sposób pominąć osoby ś.p. prof. 

Waleriana Pańki, który tę ustawę współtworzył, był jej posłem sprawozdawcą. 

Ustawa była wielokrotnie zmieniana, z powodu pojawiających się nowych 

okoliczności, które przynosiło życie. Tuż po uchwaleniu, ustawę trzeba było 

nowelizować, gdyż „zapomniano” o ślubowaniu radnych. Pojawiały się nowe 

zadania, nowe okoliczności. Obecnie obowiązuje wiele zapisanych w ustawie 

zakazów: antykorupcyjnych, w sprawie zakazu prowadzenie działalności 

gospodarczej, nakazu składania oświadczeń majątkowych. Początkowo istniało 

tylko pojęcie faktycznego składu rady, dopiero w toku prac wprowadzono 

pojęcie jej ustawowego składu. Pierwotnie zarządy gmin liczyły od 4-7 osób, od 

1995r. liczą od 3-7 osób. Jawność działania organów gminy obejmuje także 

pracę komisji rewizyjnej, która nie jest tajna, a jedynie obligatoryjna. W trakcie 

kolejnych kadencji samorządu pojawiać się zaczęły kluby radnych. Radni mają 

obowiązek brać udział w obradach, jednak brak co do tego uregulowania sankcji 

prawnych. Zapis zatem odwołuje się do etyki i moralności samorządowców. 

Stworzono i uchwalono w poszczególnych gminach ich statuty.  

Art. 76 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że gminy z obszaru 



 6 

województwa wyłaniają wspólną reprezentację w postaci sejmiku 

samorządowego. Tworzą one quasi zwierzchność nad samorządami. Są organem 

opiniodawczo-doradczym.  

Na koniec Profesor Czesław Marzysz złożył wszystkim samorządowcom 

życzenia dalszej owocnej współpracy.  

 

Punkt 5  Prezentacja filmu o Katowicach. 

W tym punkcie został wyświetlony przygotowany specjalnie na uroczystą sesję 

film. 

 
Punkt 6 Przemówienie okolicznościowe Pana Piotra Uszoka Prezydenta 

Miasta Katowice III-VI kadencji samorządu w Katowicach. 

 

Pana Piotr Uszok - Prezydent III-VI kadencji zabrał głos.  

/Przemówienie Pana Prezydenta- zał. nr 1/ 

 
Punkt 7 Wystąpienie Pana Marcina Krupy Prezydenta Miasta Katowice. 

 

Pan Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice wygłosił przemówienie. 

/Przemówienie Pana Prezydenta Marina Krupy - zał. nr 2/ 

 
Punkt 8 Przyjęcie oświadczenia w sprawie jubileuszu 25. lecia reaktywacji 

samorządu terytorialnego w Polsce.  

Radni VII kadencji otrzymali  projekt oświadczenia jako druk sesyjny nr DS-

228/15   

Przewodnicząca Rady Miasta Pani Krystyna Siejna odczytała treść 

oświadczenia. 

/Oświadczenie - zał./ 

 

Prezydent Miasta Katowice pismem z dnia 1 czerwca 2015r. stwierdził, że 

przedłożony projekt oświadczenia spełnia wymogi formalno-prawne. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady 

poddała projekt oświadczenie pod głosowanie. 

Oświadczenie podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

 

Punkt 9 Życzenia, komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała nadesłane życzenia oraz gratulacje, w tym od 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, 

Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza, Posła na Sejm RP Pana 

Grzegorza Tobiszowskiego, Wojewody Śląskiego Pana Piotra Litwy, 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice kadencji 1994-1998 Pana Franciszka 

Kotulskiego, Rektora Akademii Sztuk Pięknych prof. Antoniego Cygana i inne. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=18&r=1221646537&u=1433918370
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Po oficjalnej części sesji miał miejsce występ artystyczny.  

Wykonano: Kwintet klarnetowy A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta 

                                           cz. III Menuetto 

                                           cz. IV Allegro moderato 

Henryk Mikołaj Górecki - "Już się zmierzcha" , I Kwartet smyczkowy op. 62 

  

Wykonawcy: Roman Widaszek - klarnet 

                       Kwartet Śląski w składzie: Szymon Krzeszowiec - skrzypce 

                                                          Arkadiusz Kubica - skrzypce 

                                                          Łukasz Syrnicki - altówka 

                                                          Piotr Janosik - wiolonczela 

 

Punkt 10 Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta Pani 

Krystyna Siejna zamknęła obrady X uroczystej sesji Rady miasta Katowice  

o godz. 12.40. 

 

 
Protokołowała:                                              Prowadząca obrady: 

                                                                Przewodnicząca  

                                                                     Rady Miasta Katowice  

Beata Musiał 

                                                                         Krystyna Siejna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


