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Protokół nr 2
z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 8 grudnia 2014 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze.
3. Ślubowanie Prezydenta.
4. Zamknięcie obrad.
1. Otwarcie sesji.
Łukasz Dwornik - Przewodniczący Rady Miasta o godz. 16:00 otwarł obrady Rady Miasta, powitał
wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 21 radnych w związku z czym
obrady będą prawomocne. Poprosił wszystkich o powstanie i wysłuchanie Hejnału Miasta Rybnika.
O godz. 16:05 przybyli Radni: Węglorz oraz Wiśniewski.
2. Wręczenie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze.
Sędzia Piotr Gomola - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku poinformował, że
stosowanie do art. 490 ustawy Kodeks wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza w Rybniku stwierdza, że Pan
Piotr Kuczera został wybrany Prezydentem Miasta Rybnika.
3. Ślubowanie Prezydenta.
Łukasz Dwornik - Przewodniczący Rady Miasta poprosił wszystkich o powstanie.
Piotr Kuczera w związku z wyborem na Prezydenta Miasta 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.”
Następnie zgodnie z Uchwałą Nr 133/X/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie ustanowienia insygnium Miasta Rybnika oraz zasad jego używania, Przewodniczący Rady Miasta
nałożył Łańcuch Prezydentowi Miasta Rybnika.
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika następnie wygłosił kilka słów: "Panie Pośle, Panie Starosto, Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie! Przed chwilą złożyłem ślubowanie i objąłem obowiązki
Prezydenta Miasta Rybnika. Stało się tak z woli mieszkańców naszego miasta, którzy 30 listopada
zadecydowali o tym, że właśnie ja powinienem objąć ten urząd. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim
rybniczanom za udział w wyborach oraz za twórczą debatę o naszym mieście w trakcie całej kampanii
wyborczej. Mam świadomość, że mój wybór jest jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Jesteśmy u początku
siódmej kadencji odrodzonego samorządu. Oznacza to w sposób naturalny nowy okres dla naszego miasta, ale
też zmusza do refleksji i spojrzenia wstecz na dokonania moich poprzedników na urzędzie Prezydenta Rybnika
oraz pracę radnych wszystkich kadencji. Mam ponadto głęboką świadomość całych długich dziejów naszego
NESOD: 2014-276107
Przyg.: Or/89

1/2

miasta. W 1990 roku nastąpiła reaktywacja samorządu terytorialnego. Podstawowymi założeniami
przeprowadzonej reformy było: nawiązanie do tradycji europejskiej, do państwa obywatelskiego, powrót do
zasady pomocniczości oraz zwiększenie roli organizacji pozarządowych. Zasadniczą intencją przyświecającą
budowaniu państwa demokratycznego i obywatelskiego jest przekonanie, że mieszkańcy sami powinni rządzić
na różnych poziomach sprawowania władzy publicznej (z jednej strony w układzie terytorialnym – w gminie,
powiecie, z drugiej – w strukturach tworzonych ze względu na konieczność wyartykułowania wspólnych
potrzeb, interesów, zainteresowań: w związkach, stowarzyszeniach, fundacjach, komitetach), natomiast państwo
bierze na siebie to, czego na pewno żadna struktura obywatelska wykonać już nie potrafi i nie może. Według
zasady pomocniczości wszelka władza (w tym administracyjna) nie powinna przeszkadzać w indywidualnej
i lokalnej aktywności publicznej; jest misją administracji do pobudzania, podtrzymywania i uzupełniania
wysiłków tych podmiotów, które nie są samowystarczalne. Wspominam o tym dlatego, że właśnie rybnicki
samorząd również wpisuje się w powyższe słowa. Zatem jest moją ambicją, by wraz z grupą moich najbliższych
współpracowników oraz wszystkich pracowników rybnickiego magistratu, jednostek pomocniczych oraz
wszystkich radnych miasta – gotowych na twórczą rozmowę o mieście – czynić Rybnik jeszcze bliższy
mieszkańcom. W sposób szczególny zapraszam do rozmowy o mieście wszystkich radnych obecnej kadencji.
Mieszkańcy Rybnika powierzyli Państwu – ale i mnie jako Prezydentowi Miasta – troskę o jego losy. W nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej (2014-2020) rozwój miasta jest możliwy. Powstaje dla Rybnika
wielka szansa. Nie wolno tej szansy zmarnować! Trzeba podjąć próbę rozwiązania problemów związanych
z ekologią, infrastrukturą drogową, mieszkalnictwem, zapleczem dla spędzania wolnego czasu rybniczan,
rozwojem kultury i sportu w mieście. Wyzwań jak zawsze jest wiele. W ciągu ostatnich lat udało się rozwiązać
niektóre z nich - to co dobre trzeba władzom miasta pielęgnować i rozwijać, trzeba odpowiadać na nowe
wyzwania i korygować to co nie podołało próbie czasu. W tym miejscu dziękuję moim poprzednikom na
urzędzie Prezydenta Miasta Rybnika: Panu Józefowi Makoszowi Prezydentowi w latach (1990-1998), który dał
rybniczanom pierwszą wizję rozwoju miasta po epoce PRLu oraz mojemu bezpośredniemu poprzednikowi
Panu Adamowi Fudalemu, który ten urząd sprawował przez ostatnie 16 lat. Dziękuję również obecnym tu
Zastępcom Pana Prezydenta Fudalego. Pozwolą Państwo, że również w tym momencie w sposób szczególny
podziękuję za wsparcie w służbie publicznej obecnej na sali mojej mamie oraz żonie Patrycji. Jan Gehl duński
architekt i urbanista zwykł mawiać „My kształtujemy miasta, ale one kształtują nas”. Rozpoczynamy kolejny
etap budowania tej rzeczywistości ludzkiej i materialnej jaką jest Miasto Rybnik. Miasto Rybnik rozumiane
również jako wspólnota jego mieszkańców. Pięknym symbolem tej wspólnoty 27 dzielnic jest łańcuch
prezydencki, który włożono na moje ramiona. Dziękuję w tym miejscu inicjatorom powstania łańcucha:
Bractwu Kurkowemu Miasta Rybnika oraz rybnickiemu Muzeum. Prezydent został wybrany by zarządzać
miastem, nie robi i nie chce tego robić sam, zapraszam do współpracy wszystkie środowiska rybnickie, radnych
miejskich, Rady Dzielnic, pracowników urzędu, media. Zapraszam do współpracy władze powiatu rybnickiego
oraz gospodarzy gmin ościennych. Wierzę w rozwój naszego miasta! Wierzę w ludzi, którzy tworzą Rybnik
i jego samorząd! Dziękuję za uwagę".
4. Zamknięcie obrad.
Łukasz Dwornik - Przewodniczący Rady Miasta pogratulował Prezydentowi Miasta i o godz. 16:10
zamknął sesję Rady Miasta.
Protokołowała: Ksenia Hałacz.
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