
BRM.0012.5.1.2015.ŁK

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 19.01.2015 r.
 

Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 14:05
Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:45
 
Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Krzysztof PIECZYŃSKI

Protokolant: Łukasz Koźlik 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło wszystkich 9 radnych.

Goście obecni na posiedzeniu:

1. Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice 
2. Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice 
3. Pani Małgorzata KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta
4. Pani Katarzyna STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
5. Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki
6. Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury
7. Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji
8. Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach
9. Pan Marek OCHUDŁO – Fundacja „Silesia Pro Active”
10. Pan Dariusz ŁYCZKO – Radny Rady Miasta Katowice
11. Pan Tomasz SZPYRKA – Mieszkaniec Katowic
12. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku 
Sportowego.
13. Pan Rajmund RAŁ – Akcja Katolicka.
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Pkt 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjecie porządku obrad.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i 
Sportu, powitał zaproszonych gości, oraz radnych obecnych na posiedzeniu, po czym ogłosił iż 
komisja  posiada  niezbędną  ilość  członków,  w  związku  z  czym  jej  obrady  są  prawomocne. 
Następnie odczytał zgromadzonym proponowany porządek obrad.

Porządek Obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
3. Wypracowanie  stanowiska  komisji  do  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu 

miasta Katowice na 2015 rok, oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.

 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. [DS-316/14]

 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Katowice na 2015 rok. [DS-317/14]

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2015 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał.

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu 
zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok” [DS-318/14]

2. Opiniowanie  projekt  uchwały  Rady Miasta  Katowice  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej  dla  Samorządu  Województwa  Śląskiego  na  realizację  zadania  pn.: 
'Rewitalizacja  zabytkowych  budynków Łaźni  Głównej  i  Stolarni  wraz  z  przyległym 
terenem  dawnej  kopalni  Katowice  i  budową  niezbędnej  infrastruktury  na  potrzeby 
Muzeum Śląskiego w Katowicach' [DS-28/14] .

6. Sprawy różne.
7. Wolne wnioski.

Radni,  członkowie  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  w głosowaniu:  -  9  głosów „za”,  0 
głosów  „przeciw”,  0  głosów  „wstrzym.”,  przyjęli  porządek  obrad  zaproponowany  przez 
Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Krzysztofa Pieczyńskiego, bez uwag.

Pkt. 2 Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i 
Sportu poprosił  Panią  Edytę  SYTNIEWSKĄ –  Naczelnik  Wydziału  Kultury  o  przedstawienie 
bieżących informacji w  zakresie kultury.

Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury na wstępie zaznaczyła, iż w 
wykazie jaki otrzymali Państwo Radni znalazły się imprezy jakie miały miejsce od 8 grudnia 2014 
roku do 19 stycznia 2015 roku. Dołączony też został  wykaz planowanych imprez w dniach 19 
stycznia – 15 lutego. Większość imprez to koncerty kolędowe i noworoczne, spektakle teatralne i 
spotkania. Z ważniejszych imprez jakie mają się odbyć w Katowicach Pani Naczelnik wymieniła 
VIII Katowicki Karnawał Komedii, jak też koncerty w  siedzibie NOSPR i Filharmonii Śląskiej 
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oraz XIX Regionalny Przegląd Dziecięcych Zespołów Jasełkowych.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i 
Sportu podziękował za udzielone informacje, a wobec braku uwag i pytań do przedstawionych 
informacji  stwierdził,  iż  komisja  przyjęła  przedmiotową  informację.  Następnie 
Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Pana Sławomira WITKA – Naczelnika Wydziału Sportu i 
Turystyki, o przedstawienie bieżących informacji w zakresie sportu.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki na wstępie zaznaczył, 
iż  wzorem  z  ubiegłych  komisji  przygotowana  została  informacja,  która  przedstawia  nie  tylko 
informację o imprezach sportowych, ale także wszystkie ważniejsze rzeczy, które związane sa ze 
sportem w mieście Katowice. Jednym z najważniejszych wydarzeń było ogłoszenie konkursu na 
realizacje zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki i organizacji uprawiania sportu w 
roku 2015. Konkurs zostanie w najbliższym czasie rozstrzygnięty,  a są to pieniądze, na którym 
bardzo zależy katowickim klubom dotowanym przez miasto. Zarejestrowanych jest obecnie ok 250 
klubów. O rozstrzygnięciach konkursu Państwo radni zostaną poinformowani. Powołana została też 
komisja konkursowa, która zaopiniować ma wszystkie złożone oferty konkursowe. Pan Naczelnik 
zaznaczył, iż informacja dotycząca imprez sportowych obejmuje, prócz tych organizowanych przez 
miasto, także imprezy jakie odbywają się na obiektach MOSiR, w tym imprezy kulturalne oraz 
różnego rodzaju targi.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i 
Sportu podziękował za udzielone informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym temacie.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż Miasto ma odwieczny problem dotyczący 
wielkości środków przekazywanych w ramach konkursów na sport, w tym sport wyczynowy. W 
tym roku może to być najniższa stawka w historii. Pan Radny zapytał, czy można uniknąć sytuacji, 
gdzie Rada Miasta musi upominać się o większe środki na finansowanie sportu. Dodatkowo Pan 
Radny  zaznaczył,  iż  przy  tak  dużej  ilości  zarejestrowanych  klubów  w  Katowicach,  środki 
przyznane na dotowanie sportu są niewystarczające.

Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki w  odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  to,  że ktoś zakłada stowarzyszenie sportowe,  nie  oznacza,  że będzie ono od razu 
finansowane przez Miasto. Stowarzyszenie z założenia jest grupa miłośników, którzy realizować 
chcą swoje, założone w statucie, sportowe cele, a nie wymuszanie na samorządzie finansowania 
wszelkich ich działań. Miasto wybiera te kluby i stowarzyszenia sportowe, których finansowaniu 
oraz  wyzwaniom  (ciągłość  procesu  szkolenia,  poziom  sportowy i  ilość  osób)  jakie  one  sobie 
stawiają, może sprostać. Budżet samorządu nie jest jednak nieskończony i nigdy nie zapewni w 
100% finansowania wszystkim klubom ubiegającym się o dotację. Odnosząc się do konkursu na 
dofinansowanie sportu wyczynowego Pan Naczelnik zaznaczył, iż pierwsza transza w wysokości 1 
mln  zł,  jest  najniższą  z  dotychczasowych,  ale  konkurs  odbywa  się  dwa  razy  do  roku  i  były 
przyznawane  dodatkowe  środki.  Zdarzały  się  też  lata  (2012  rok)  gdzie  ze  względu  na  awans 
katowickich drużyn na wyższy poziom sportowy, były trzy transze dotacji na sport.

Radny  Maciej  BISKUPSKI stwierdził,  iż  Katowice  finansuje  obecnie  dwa  kluby 
hokejowe. Pan Radny zapytał  jaka jest  zasadność takiego rozwiązania i  czy nie  można byłoby 
podjąć działań zmierzające do finansowania jednego klubu, który przy okazji promowałby miasto 
Katowice.  Obecnie  w  mieście  działa  klub  „Naprzód  Janów”  będący klubem miejskim,  jednak 
promującym wybraną dzielnicę, oraz HC GKS Katowice. Oba te kluby nie należą do potentatów 
finansowych  ani  organizacyjnych,  czy  zatem nie  można  podjąć  działań,  które  doprowadzą  do 
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powstania jednego mocnego klubu.

Pan Krzysztof  MIKUŁA – Pierwszy  Wiceprezydent Miasta  Katowice w odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  należy wziąć pod uwagę czas  w jakim przedmiotowy konkurs został  ogłoszony i 
rozstrzygany. Tak się złożyło, iż był to też termin wyborów samorządowych, i dlatego też Rada 
Miasta proceduje nad budżetem 2015 roku w styczniu 2015 roku. Jak dodał Pan Wiceprezydent, 
Miastu zależy na tym, aby sprawa sportu zawodowego była w Katowicach „poukładana”. Katowice 
jest jedynym miastem w Polsce, które posiada dwie drużyny hokejowe w ekstraklasie, ale nie idą za 
tym wyniki. Miastu zależy jednak na tym aby porozmawiać z właścicielami tych klubów na temat  
działań, które pozwolą poukładać sprawy sportu zawodowego i pozwolą osiągać wyniki. Katowice 
jest dużym miastem i jego mieszkańcy zasługują na to aby oglądać swoje drużyny na  najwyższym 
poziomie rozgrywek. Jak dodał Pan Prezydent nie jest zadaniem miasta finansować i utrzymywać w 
każdej możliwej dziedzinie sportu klub zawodowy, ale ma takie drużyny wspierać, drużyny które są 
poukładane  wewnętrznie  i  które  potrafią  współpracować.  Dlatego  też  te  dwa  kluby muszą  się 
dogadać a nie kłócić, bo w takim wypadku lepiej  będzie przeznaczyć te pieniądze na szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży. Prezydent Krupa chce się spotkać z ludźmi, który zajmują się sportem 
w Katowicach  i  wspólnie  porozmawiać  na  temat  działań  które  pozwolą  systemowo rozwiązać 
obecną sytuację w katowickim sporcie. Trudne jednak dokonać rewolucji w trakcie sezonu.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ zaznaczył,  iż  temat  hokeja  w  Katowicach  nie  jest 
tematem nowym.  Komisja  poświeciła  temu zagadnieniu  kilka  spotkań  w poprzedniej  kadencji, 
goszcząc przedstawicieli  poszczególnych klubów. Zdaniem Pana Radnego sprawa jest  tu o tyle 
skomplikowana, gdyż „Naprzód” Janów jest klubem środowiskowym, mocno opartym o tradycje, w 
tym górnicze,  natomiast  dawny Górnik  Katowice,  a  obecny HC GKS Katowice  także  takowe 
tradycje posiada. Ambicje obydwóch klubów są bardzo wysokie i trudne do poskromienia i to one 
powodują, że wypracowanie jakiegokolwiek porozumienia jest bardzo trudne. Każde rozwiązanie 
Rady Miasta zakładające, iż lepiej jest wyłożyć większe pieniądze na jeden klub, aby osiągnął on 
lepsze wyniki, spotykało się z natychmiastową krytyką jednego z klubów. Pan Radny wspomniał 
też, iż Katowice miało kiedyś nawet trzy, a nawet cztery współistniejące kluby hokejowe. Oprócz 
wymienionych „Naprzodu” Janów i HC GKS Katowice istniał jeszcze klub „Baildon” Katowice 
oraz „Górnik” Murcki. Tak więc tradycje hokejowe w mięście Katowice są bardzo duże. Pan Radny 
stwierdził, iż pogodzenie ambicji obecnych klubów hokejowych będzie bardzo trudne, a największe 
w tym zasługi działaczy tych klubów. Miasto niby ma dwa kluby w ekstraklasie hokeja jednak 
ostatnie  wyniki  HC GKS Katowice można określić  zdaniem kompromitacji.  Miasto  ma jednak 
odpowiednią  bazę  do  uprawiani  tego  sportu.  Za  14  mln  przebudowano  i  zmodernizowano 
lodowisko na Janowie. Wyremontowano też lodowisko przy „Spodku” w związku z czym nie ma 
teraz sensu likwidowanie jakiejkolwiek z drużyn.
Kończąc, Pan Radny stwierdził, iż obowiązkiem komisji w tej kadencji będzie doprowadzenie do 
spotkania  wszystkich  sił  hokejowych,  nie  tylko  drużyn  zawodowych,  ale  też  szkolnych,  i 
stworzenie warunków do rozwoju hokeja amatorskiego. Pan Radny jako przykład podał działania 
MOSiR,  który  odmówił  drużynie  amatorskiej  korzystania  z  tafli  lodowiska,  wskutek  czego  ta 
przeniosła się do Rudy Śląskiej, gdzie zapewniono im niezbędne warunki.

Pan Krzysztof  MIKUŁA – Pierwszy  Wiceprezydent Miasta  Katowice w odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  wolą  strony  prezydenckiej  jest  chęć  rozmowy ze  wszystkimi  stronami  i  ludźmi 
zaangażowanymi w sport w Katowicach. Pan Wiceprezydent zadeklarował też współpracę w tym 
zakresie z członkami Komisji Kultury, Promocji i Sportu.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż jeżeli do 
tematu katowickiego hokeja nie siądzie się przy „okrągłym stole” to nic się nie ustali.  Wzorem 
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rozwiązań może być sytuacja siatkówki, gdzie wszystkie stopnie począwszy od kształcenia dzieci 
po  drużynę  zawodową  są  poukładane.  Podobnie  sprawa  wygląda  z  koszykówką,  gdzie  po 
rozmowach  z  Wiceprezydentem,  kluby  AZS  AWF  Katowice  i  KKS  Mickiewicz  doszły  do 
porozumienia i podpisały stosowne dokumenty, które pozwolą stworzyć silną drużynę aspirującą do 
występów w wyższej klasie ligowej.

Pan Naczelnik odniósł się również do wypowiedzi Pana Radnego Andrzeja Zydorowicza w 
kwestii odmowy udostępnienia tafli lodowiska drużynie amatorskiej. Jak zaznaczył, w Katowicach 
istnieje wiele  drużyn amatorskich,  a  nie jedna która w dodatku miałaby przenieść się  do Rudy 
Śląskiej, gdzie nie ma lodowiska. W Katowicach obecnie jest 14 grup amatorskich, które korzystają 
z  obydwóch  lodowisk  i  rozgrywają  mecze  w  ramach  ligi  amatorskiej  z  zespołami  z  miast 
ościennych.  Tak więc sektor  hokeja amatorskiego jest  w Katowicach bardzo rozwinięty,  a dwa 
lodowiska  mają  określoną  zdolność  udostępnienia  swojej  powierzchni,  jednak  czuwa  nad  tym 
dyrektor MOSiR.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ zaznaczył,  iż  ta  grupa  trenowała  na  lodowisku 
sezonowym  naprzeciwko  parku  Kościuszki.  Byli  to  ludzie  dorośli  posiadali  stosowne 
ubezpieczenia, mimo to nie umożliwiono im rozgrywanie tam amatorsko hokeja. Mieli oni żal, iż 
nikt z nimi nie chciał się spotkać i nawet podyskutować o możliwości amatorskiego uprawiania 
hokeja, tym bardziej że byli to mieszkańcy miasta Katowice.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki stwierdził, iż ludzie o 
których wspomniał Pan Radny, korzystali z przedmiotowego lodowiska niezgodnie z regulaminem. 
Jest  to  lodowisko,  które  nie  posiada  band  hokejowych,  i  nie  jest  dostosowane  do  takiego 
korzystania. Gra tych ludzi stwarzała niebezpieczeństwo dla osób które akurat tam przebywały.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż osoby te grały hokeja rekreacyjnie, a gdy 
nie pozwolono im go rozgrywać na lodowisku sezonowym, zwróciły się z prośbą o umożliwienie 
korzystania  z  tafli  na  lodowisku  w  Janowie,  jednak  ich  prośbę  odrzucono.  Ludzi  ci  grali  na 
lodowisku sezonowym po godzinie 22, kiedy jest już tam pusto, a dodatkowo dbali o nie i pomagali 
je sprzątać.

Radny Dariusz ŁYCZKO zaznaczył, iż w obecnej kadencji nie jest członkiem tej komisji, 
ale w związku z tym, iż sport katowicki jest mu bliski, a sytuacja związana z jego dotowaniem jest 
dramatyczna, ma zamiar zgłosić wnioski formalne i prosić członków komisji o ich przegłosowanie. 
Jak dodał  Pan Radny są to  bardzo ważne wnioski  z  punktu  widzenia  katowickich klubów, dla 
których  dotacja  z  miasta   stanowi  nie  raz  jedyną  możliwość  uczestniczenia  w  rozgrywkach 
ligowych.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i 
Sportu zaznaczył, iż Komisja  przewiduje rozpatrywanie wniosków formalnych w punkcie 7 Wolne 
wnioski.  W  związku  z  powyższym  Wiceprzewodniczący  Komisji  poprosił  Pana  Radnego  o 
przedstawienie przedmiotowych wniosków w punkcie 7.

Radny Tomasz MAŚNICA w nawiązaniu do toczącej się dyskusji zaznaczył, iż po ilości 
drużyn amatorskich widać, iż hokej w Katowicach jest dyscypliną popularną. Gro z tych drużyn 
zawiązali ludzie dorośli, którzy mają inną pracę zawodową, tak więc dla nich korzystanie z tafli  
lodowiska  w godzinach późniejszych nie  będzie  utrudnieniem.  Pan Radny osobiście  zna  ludzi, 
którzy w wieczornych porach pakują sprzęt i  jadą ćwiczyć do Bohumina,  gdyż jest  to bardziej 
opłacalne niż wynajęcie tafli lodowiska w Polsce. Dodatkowo nie są oni ograniczeni godzinowo 
jeżeli chodzi o dostępność tego obiektu. Pan Radny zapytał, czy w Katowicach, które posiadają, aż 
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dwa lodowiska nie można udostępnić przynajmniej jednego obiektu dłużej.

Pan Krzysztof  MIKUŁA – Pierwszy  Wiceprezydent Miasta  Katowice w odpowiedzi 
zaznaczył, iż  strona prezydencka analizuje możliwości wydłużenia godzin dostępności nie tylko 
lodowisk, ale także pozostałych obiektów sportowych. Pan Wiceprezydent zapewnił, iż w swoich 
działaniach zrobi wszystko, aby te obiekty udostępnić w jak największym przedziale czasowym dla 
mieszkańców  miasta.  Problematycznym  pozostaje  dostępność  obiektów  sportowych 
umiejscowionych przy szkołach, gdyż tam za mienie odpowiada dyrektor szkoły. Tak więc trzeba 
stworzyć uniwersalną formułę, która zabezpieczy interes osoby odpowiedzialnej za dany obiekt, a 
jednocześnie pozwoli na jego funkcjonowanie w godzinach późniejszych.

Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż bardzo liczy na deklarację Pana Wiceprezydenta, 
gdyż w poprzedniej kadencji składał interpelację o ot aby obiekty sportowe zlokalizowane przy 
placówkach  szkolnych  na  osiedlach  były  dostępne  dłużej  dla  mieszkańców  m.in.  w  soboty  i 
niedziele,  co  przyczyniłoby  się  do  tworzenia  amatorskich  katowickich  lig  sportowych.  Na 
niektórych obiektach takie rozgrywki udało się przeprowadzić, a na niektórych nie, tak więc dobrze 
byłoby spojrzeć na te zagadnienie kompleksowo w skali całego miasta.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ z  zadowolenie  przyjął  deklaracje  Pierwszego 
Wiceprezydenta  Miasta  Katowice  Pana  Krzysztofa  MIKUŁY  dotyczące  szerszej  dostępności 
obiektów sportowych dla  mieszkańców miasta,  jednocześnie wnosząc o zamknięcie  dyskusji  w 
przedmiotowym punkcie.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i 
Sportu wobec  braku  dalszych  zgłoszeń  przychylił  się  do  propozycji  Pana  Radnego  Andrzeja 
Zydorowicza  i  zamknął  dyskusję  w  przedmiotowym punkcie,  stwierdzając  iz  komisja  przyjęła 
przedłożoną informację.

Pkt. 3 Wypracowanie stanowiska komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta  Katowice  na  2015  rok,  oraz  projektu  uchwały  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu poprosił  Panią  Danutę  KAMIŃSKĄ  –  Skarbnik  Miasta  Katowice,  o  przedstawienie 
informacji  dotyczących  przedmiotowych  uchwał,  w  zakresie  będącym  przedmiotem  działania 
Komisji Kultury, Promocji i Sportu.

 Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice na wstępie przedstawiła ogólny 
zarys założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015 – 2035 podkreślając,
iż zawiera ona również upoważnienia dla Prezydenta Miasta Katowice do zaciągania zobowiązań 
związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, oraz 
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i  z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy.  Uchwała  ta  zobowiązuje  również  Prezydenta  Miasta  do  składania  Radzie  Miasta 
informacji  o  skorzystaniu  z  upoważnień  wymienionych  w  treści  uchwały  przy  półrocznym  i 
rocznym sprawozdaniu z wykonania wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice. Jak dodała 
Pani  Skarbnik  WPF  jest  najważniejszym  dokumentem  w  kwestii  strategicznego  zarządzania 
finansami  miasta.  Zapewnia  on  finansowanie  wszystkich  przedsięwzięć,  które  przyjęte  są 
uchwałami Rady Miasta, oraz zapewnia spłatę zaciągniętych zobowiązań.
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W  dalszej  kolejności  Pani  Skarbnik  przedstawiła  zagrożenia  dla  realizacji  przyjętych 
założeń.  Jak  dodała,  dokument  jakim jest  WPF jest  bardzo  mocno  analizowany przez  agencje 
ratingowe, a największą troską jest obecnie utrzymanie stabilnej oceny finansowej. Pani Skarbnik 
podkreśliła  malejący  udział  dochodów  z  podatku  CIT,  co  wynika  także  z  problemów 
demograficznych i wzrastającej licznie osób starszych poza wiekiem produkcyjnym. Najbliższy rok 
przyniesie dla miasta największe obciążenia z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań, w kolejnych 
latach te obciążenia mają maleć.

W kolejności Pani Skarbnik przedstawiła podstawowe dane związane z budżetem na rok 
2015. Po stronie dochodów budżet zamknie się kwotą 1,550 mld zł,  a po stronie wydatków 1,731 
mld zł. W związku z powyższym w roku 2015 pojawi się deficyt budżetowy w kwocie180,8 mln 
zł., który pokryć mają kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (17,598 mln zł) oraz wolne środki 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat  ubiegłych (163,249 mln zł).  Dochody bieżące w roku 2015 wyniosą 
1,436 mld zł, a wydatki bieżące 1,380 mld zł, tak więc nadwyżka operacyjna będzie najmniejsza od 
wielu lat. Utworzona zostanie ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 9,5 mln zł, oraz rezerwy 
celowe w łącznej wysokości 25,51 mln zł. Wśród wydatków bieżących Pani Skarbik wymieniła 
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.097.012.899 zł w tym wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane w kwocie 531.354.333 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 
kwocie 565.658.566 zł. Wydatki związane z dotacjami na zadanie bieżące wynieść mają w 2015 
roku 137.362.254 zł, a wydatki majątkowe 350.282.507 zł.

Pani Skarbnik zaznaczyła, iż w stosunku do lat ubiegłych zmniejszył się udział wydatków 
majątkowych, które w 2015 roku wyniosą ok 20% łącznych wydatków.

Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice odnosząc się do działów budżetu 
będących przedmiotem zainteresowania Komisji Kultury, Promocji i Sportu zaznaczyła, iż  budżet 
kształtuje się następująco:

 dochody w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: 170 tys zł,
 dochody w dziale Kultura Fizyczna 4,778 mln zł,

 wydatki w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: 64,561 mln zł w tym:
◦ działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” - 1,7 mln zł,
◦ działalność kulturalna Domów Kultury w  mieście – 7,280 mln zł,
◦ gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez MBP – 9,728 mln zł
◦ Muzeum Historii Katowic – 4 mln zł,
◦ rozbudowa infrastruktury kulturalnej – 5,976 mln zł,
◦ ochrona i konserwacja zabytków – 0,5 mln zł,
◦ wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych – 3,262 mln zł,
◦ utrzymanie i budowa miejsc pamięci narodowej – 0,714 mln zł
◦ Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” -3 mln zł,
◦ Galeria Sztuki Współczesnej BWA – 1,620 mln zł,
◦ Centrum Kultury Katowice – 3,3 mln zł,
◦ Katowice „Miasto Ogrodów” - 18 mln zł,
◦ Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” - 1,360 mln zł,
◦ NOSPR – 1,596 mln zł,
◦ przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek – 2 mln zł

 wydatki w dziale Kultura Fizyczna: 36,056 mln zł, w tym:
◦ utrzymanie obiektów sportowych – 14,349 mln zł,
◦ utrzymanie MOSiR wraz z obiektami, którymi zarządza – 15,814 mln zł,
◦ turniej WTA Katowice Open w latach 2015-2021 – 1,5 mln zł
◦ szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji – 1,1 mln zł

str7



◦ wspieranie rozwoju sportu – 1,040 mln zł,
◦ dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa Katowice S.A. - 1,4 mln zł,

Pani  Danuta  KAMIŃSKA –  Skarbnik  Miasta  Katowice zaznaczyła,  iż  wszystkim 
klubom sportowym jak i stowarzyszeniom sportowym obiekty udostępniane są na preferencyjnych 
warunkach,  co  wchodzi  w  skład  działań  wspierających  sport  w  mieście.  Budżet  jednak  ma 
określone kwoty i nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb w zakresie sportu.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu podziękował  za  udzielone  informacje  i  poinformował,  iż  wpłynęły również  pozytywne 
opinie IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące:

 przedłożonego przez Prezydenta Miasta Katowice projektu uchwały budżetowej na 2015 rok 
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (uchwała nr 4100/IV/231/2014 z dnia 
28 listopada 2014 roku) 

 przedłożonego przez Prezydenta Miasta Katowice projektu uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2015 – 2035 (uchwała nr 4100/IV/233/2014 z dnia 28 listopada 
2014 roku) 

 możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 180.848.165 zł przedstawionego w projekcie 
uchwały budżetowej na 2015 rok Miasta Katowice (uchwała nr 4100/IV/232/2014 z dnia 28 
listopada 2014 roku) 

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu wobec  braku głosów w dyskusji  poddał  pod głosowanie  projekt  uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-
2035, oraz projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice 
na 2015 rok.

Komisja  Kultury,  Promocji  i  Sportu po zapoznaniu  się  z  projektem uchwały  Rady 
Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na  
lata 2015-2035, jak też wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Skarbnik Miasta Katowice 
Panią  Danutę  KAMIŃSKĄ  w  głosowaniu:  6  głosów  „za”,  0  głosów  „przeciw”,  2  głosy 
„wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.”

Komisja  Kultury,  Promocji  i  Sportu po zapoznaniu  się  z  projektem uchwały  Rady 
Miasta  Katowice  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Katowice  na  2015  rok,  jak  też 
wysłuchaniu  wyjaśnień  udzielonych  przez  Skarbnik  Miasta  Katowice  Panią  Danutę 
KAMIŃSKĄ  w  głosowaniu:  5  głosów  „za”,  0  głosów  „przeciw”,  3  głosy  „wstrzym.” 
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.”

Pkt. 4 Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2015 rok.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu  poinformował,  iż  projekt  planu  pracy  Komisji  dostępny  był  na  stronie  internetowej 
katowice.eu, jak również przesłany został na skrzynki e-mail. Dodatkowo został on powielony i 
rozdany  Państwu  Radnym  na  dzisiejszym  posiedzeniu. Następnie  Pan  Wiceprzewodniczący 
otworzył dyskusje w przedmiotowym punkcie.
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W  punkcie  chęć  zabrania  głosu  wyraził  Wiceprezes  Miejskiego  Szkolnego  Związku 
Sportowego Pan Włodzimierz Zarodkiewicz, w związku z czym Wiceprzewodniczący Komisji Pan 
Krzysztof  Pieczyński,  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  udzielenie  głosu  osobie  spoza  Rady 
Miasta.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu jednogłośnie – 9 głosów „za” 
wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Włodzimierza Zarodkiewicza.

Pan  Włodzimierz  ZARODKIEWICZ  –  Wiceprezes  Miejskiego  Szkolnego  Związku 
Sportowego zaznaczył, iż przejrzał gruntownie plan pracy komisji i przeanalizował go z punktu 
widzenia  mieszkańca  i  ma  do  niego  pewne  uwagi.  Pan  Wiceprezes  zaznaczył  brak  punktu 
dotyczącego sytuacji hokeja na lodzie w Katowicach, jednocześnie prosząc o ujęcie go w planie. 
Kolejnymi zgłoszonymi postulatami do projektu planu przez Pana Wiceprezesa były:

 budowa nowego stadionu dla zespołu GKS Katowice,
 podsumowanie organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w roku 2014,
 projekt budowy basenów w mieście Katowice, który był jednym z postulatów wyborczych 

obecnego Prezydenta Miasta Pana Marcina Krupy,
 polityka rowerowa w mieście,
 przesunięcie  informacji  o  sporcie  szkolnym  z  posiedzenia  w  dniu  18  maja  na  termin 

późniejszy z uwagi na trwające w tamtym czasie rozgrywki,

Pan Wiceprezes zaznaczył także, iż na stronach miejskich, jak też w mieście nie było żadnej 
informacji o odbywających się aktualnie Mistrzostwach Świata w Hokeju na Lodzie Kobiet U-18 w 
Katowicach. Pan Wiceprezes zaznaczył także, iż obecnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca nadania 
imienia lotnisku w Pyrzowicach. Pod uwagę brane są osoby Jana Kiepury i Wojciecha Kilara, w 
związku z tym można by ten temat sprowokować na komisji.

Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice w nawiązaniu do toczącej się 
dyskusji zaznaczyła, iż kwestia budowy basenów, która ujęta była w postulatach wyborczych Pana 
Prezydenta, została już ujęta w autopoprawce, jaka proponowana będzie do projektu budżetu na 
2015 rok.

Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji w nawiązaniu do informacji 
o wyborze patrona dla lotniska w Pyrzowicach zaznaczył, iż oficjalna informacja w tej sprawie nie 
dotarła do Urzędu Miasta Katowice. Zdaniem Pana Naczelnika są to raczej rozważania medialne, a 
nie  konkretne  działania  zarządu  portu  lotniczego.  Zdaniem Pana  Naczelnika  na  chwilę  obecną 
najlepsza nazwa to ta działająca „Katowice Airport”, która najlepiej promuje miasto.

Radny Maciej BISKUPSKI odniósł się do wypowiedzi Pana Włodzimierza Zarodkiewicza 
Wiceprezesa  Miejskiego  Szkolnego  Związku  Sportowego.  Jak  zaznaczył  nie  wszystkie  z 
wymienionych przez Wiceprezesa tematów powinny zostać ujęte w planie pracy. Temat budowy 
nowego stadionu dla  GKS-u Katowice ze  względu na swoją rozległość nie  może być  sztywno 
wpisany do planu Komisji Kultury Promocji i Sportu,  gdyż porusza on wiele innych aspektów, 
które rozpatrują pozostałe komisje stałe Rady Miasta Katowice. Podobnie zdaniem Pana Radnego 
ma  się  kwestia  budowy  basenów  w  mieście,  który  omawiany  będzie  zarówno  na  komisji 
Infrastruktury  i  Środowiska,  jak  i  Komisji  Rozwoju  Miasta.  Pozostałe  sugestie  są  zasadne  i 
należałoby je wprowadzić do planu pracy.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż kwestie budowy nowego stadionu dla GKS 
Katowice, Komisja Kultury, Promocji i Sportu analizuje tak jak cała Rada Miasta już od kilkunastu 
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lat,  co  jakiś  czas  opiniując  nową  wersję  projektu.  Zdaniem  Pana  Radnego  plan  jest  dobry, 
przygotowany na dobrych wzorach z lat wcześniejszych, jednakże niektóre tematy są zbyt obszerne. 
Jako  przykład  Pan  Radny  podał  temat  z  września  gdzie  komisja  ma  analizować  działalność 
miejskich instytucji kultury (Miejskich Domów Kultury, Miejskie Biblioteki Publiczne, CKK im K. 
Bochenek, Galeria BWA). Jego zdaniem tych instytucji jest bardzo dużo i na jednym posiedzeniu 
zbiorczej informacji na ich temat nie będzie można omówić.

Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, e plan pracy komisji jest elastyczny i gdy pojawi się 
w danym momencie  potrzeba  omówienia  jakiegoś  istotnego  zagadnienia  z  zakresu  kultury lub 
sportu, będzie można go wpisać do planu.

 W toku dalszej dyskusji do planu zaproponowano następujące zmiany:

 wykreślenie  z  miesiąca  maja  tematu  dotyczącego  informacji  nt.  Stanu  zorganizowania 
sportu amatorskiego, kwalifikowanego oraz szkolnego w mieście i wpisanie go na miesiąc 
wrzesień,

 dopisanie  w  miesiącu  maju  tematu  dotyczącego  informacji  nt.  Bieżacej  sytuacji  oraz 
przyszłości katowickich zespołów hokeja na lodzie (zespoły amatorskie i zawodowe),

 wykreślenie  z  miesiąca  września  punktu  dotyczącego  analizy  działalność  miejskich 
instytucji kultury (Miejskich Domów Kultury, Miejskie Biblioteki Publiczne, CKK im K. 
Bochenek, Galeria BWA)

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu poddał przedłożony projekt planu, wraz z zaproponowanymi w trakcie dyskusji zmianami 
pod głosowanie.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu, jednogłośnie – 9 głosów „za” 
przyjęli Plan Pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice na 2015 rok.

Pkt. 5 Opiniowanie projektów uchwał.

Pkt  5.1  Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  w  sprawie  przyjęcia 
„Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok”

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu poprosił Panią Katarzynę STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta o krótką informację 
dotyczącą przedłożonego projektu uchwały.

Pani Katarzyna STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta zaznaczyła, iż Program 
zadań społecznych i gospodarczych obejmuje zadania inwestycyjne i sferę wydatków majątkowych 
przedstawionych bardziej szczegółowo niż ma to miejsce w projekcie budżetu miasta na 2015 rok, 
czy  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej.  Łącznie  wydatki  majątkowe w roku  2015  wynoszą 
ponad 388 mln zł.  Szczegółowo zostały przedstawione zadania zarówno z obszaru kultury jak i 
kultury fizycznej. Nowością, która pojawiła się w obecnej edycji Programu Zadań społecznych i 
Gospodarczych jest odrębna część z wykazem zadań wskazanych do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego, także w podziale na dzielnice.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
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Sportu  podziękował  za  przedstawioną  informację,  a  wobec  braku zgłoszeń  w przedmiotowym 
punkcie poddał przedłożony projekt pod głosowanie.

Komisja  Kultury,  Promocji  i  Sportu po zapoznaniu  się  z  projektem uchwały  Rady 
Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta 
Katowice na 2015 rok”, jak też wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Naczelnik Wydziału 
Rozwoju Miasta Panią Katarzynę STAŚ, w głosowaniu: 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 
głosy „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Pkt. 5.2 Opiniowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja 
zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni 
Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu  poprosił Panią Edytę SYTNIEWSKĄ – Naczelnik Wydziału Kultury o krótką informację 
dotyczącą przedłożonego projektu uchwały.

Pani  Edyta  SYTNIEWSKA  –  Naczelnik  Wydziału  Kultury zaznaczyła,  iż  o 
dofinansowanie projektu Muzeum Śląskie stara się w ramach programu konserwacja i rewitalizacja 
dziedzictwa  kulturowego  ze  środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego.  W  ramach  tego  mechanizmu  z  wnioskami  wystąpił  zarówno  Marszałek 
Województwa  Śląskiego,  jak  i  Dyrektor  Muzeum  Sląskiego,  który  dodatkowo  zwrócił  się  do 
Prezydenta Miasta Katowice o wsparcie finansowe na wkład własny. Do pozyskania jest  7 mln 
dofinansowania, które maja być przekazane w dwóch transzach: 5 mln zł w 2015 roku i 2 mln zł w 
2016 roku.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu podziękował za udzielone wyjaśnienia, a wobec braku zgłoszeń w przedmiotowym punkcie 
poddał przedłożony projekt pod głosowanie.

Komisja  Kultury,  Promocji  i  Sportu po zapoznaniu  się  z  projektem uchwały  Rady 
Miasta  Katowice w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Samorządu  Województwa 
Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i 
Stolarni  wraz  z  przyległym  terenem  dawnej  kopalni  Katowice  i  budową  niezbędnej 
infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, jak też wysłuchaniu wyjaśnień 
udzielonych przez Naczelnik Wydziału Kultury Panią Edytę SYTNIEWSKĄ, w głosowaniu:
7  głosów  „za”,  0  głosów  „przeciw”,  0  głosów  „wstrzym.”  pozytywnie  zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały. 

Pkt. 6 Sprawy różne.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu zaznaczył, iż na posiedzeniu komisji obecny jest przedstawiciel stowarzyszenia „SILESIA 
PRO ACTIVE” Pan Marek OCHUDŁO, który prosił o możliwość zabrania głosu na psoiedzeniu 
komisji. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Komisji Pan Krzysztof Pieczyński, poddał 
pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu osobie spoza Rady Miasta.
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Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu jednogłośnie – 7 głosów „za” 
wyrazili  zgodę na zabranie głosu przez Pana Marka OCHUDŁO – Fundacja „Silesia Pro 
Active”.

Marek  OCHUDŁO  –  Fundacja  „Silesia  Pro  Active” zaznaczył,  iż  fundacja  którą 
reprezentuje, jest organizatorem „Silesia Maratonu”. Jest to wydarzenie znaczące jeżeli chodzi o 
imprezy masowe w kraju. Dzięki tej imprezie miasto Katowice zostało rozpropagowane na kanale 
TVP 1  i  Polsatu.  Obecnie  trwają  rozmowy na  temat  organizacji  imprezy tegorocznej,  także  z 
Urzędem Miasta Katowice. Pan Marek Ochudło zaznaczył, iż na dzisiejszej komisji pragnie złożyć 
list intencyjny wraz z oferta przygotowaną dla miasta Katowice dodając, iż ma nadzieję że zarówno 
Komisja Kultury, Promocji i Sportu jak i Rada Miasta będą przychylne dla tej inicjatywie, a radni 
będą chcieli wnieść swój akces do tej współpracy.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył iż Silesia Maraton jest tym rodzajem imprezy 
masowej, których wciąż jest mało w Katowicach. Oprócz wyżej wymienionych można liczyć tylko 
na  Tour  de  Pologne  oraz  Bieg  Korfantego,  które  organizują  podmioty  zewnętrzne.  Pan Radny 
zaznaczył,  że  Miasto  powinno  wspierać  takie  wydarzenia,  jednak  z  docierających  do  niego 
informacji wynika, iż takie wsparcie przychodzi z wielkim trudem i nie raz jest zupełnie inne niż te 
którego  oczekiwano.  Powinno  się  zadbać  o  rozwój  tej  imprezy  by  stała  się  znakiem 
rozpoznawczym Katowic, gdyż prawie wszystkie większe miasta w Polsce mają swoje maratony. 
Nasz maraton jest jednak o tyle inny, że udział w nim mogą wziąć także amatorzy, którzy na co 
dzień mają nikły kontakt z bieganiem. To właśnie dla nich w czasie Silesia Maratonu stworzono 
krótsze, mniej wymagające odcinki.

Pan  Krzysztof  MIKUŁA  Pierwszy  Wiceprezydent  Miasta  Katowice zaznaczył,  iż 
rozmawiał już z Prezesem fundacji Silesia Pro Active i to na temat nie tylko samego maratonu, ale 
także wszystkich imprez towarzyszących temu wydarzeniu.

Marek OCHUDŁO – Fundacja „Silesia Pro Active” zaznaczył, iż owszem obecnie trwają 
rozmowy ze stroną prezydencką, jednak fundacja nie chciała pominąć w przygotowaniach także 
Rady Miasta Katowice.

Radny Maciej BISKUPSKI w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Andrzeja Zydorowicza 
zaznaczył, iż oprócz imprez przez niego wymienionych w Katowicach odbywają się też cykliczne 
przejazdy  przez  miasto  rolkarzy  „Nightskating  Katowice”  oraz  Masa  Krytyczna  zrzeszająca 
miłośników  jazdy  na  rowerach.  Dodatkowo  organizowane  są  inne  imprezy  na  Dolinie  Trzech 
Stawów czy w Parku Śląskim. Tak więc jest sporo imprez, wśród których każdy z mieszkańców 
może wybrać coś dla siebie.

Radny Aleksander USZOK zaznaczył, iż jest jeszcze festiwal biegowy im. J. Kukuczki, 
który organizowany jest przez AWF Katowice.

W dyskusji poruszono temat możliwości finansowania tego wydarzenia przez miasto, jak i 
inne możliwości pomocy poprzez mikro granty czy poprzez współorganizację takich imprez.

Pkt. 7 Wolne wnioski.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu w ramach wolnych wniosków poprosił Pana Radnego Dariusza Łyczko o przedstawienie 
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swoich wniosków dotyczących finansowania sportu kwalifikowanego przez miasto.

Radny  Dariusz  ŁYCZKO zaznaczył,  iż  w  poprzedniej  kadencji  została  wypracowana 
polityka wspierania dyscyplin sportowych zgodnych z priorytetami miasta Katowice, a zwłaszcza 
ze  ą  Rozwoju  Sportu  w  okresie  długofalowym.  Dążyliśmy  do  rozwoju  tych  dyscyplin,  które 
promowały i  promują miasto Katowice,  są to  przede wszystkim: siatkówka kobiet  i  mężczyzn, 
koszykówka kobiet i mężczyzn, piłka nożna oraz hokej na lodzie wspierane dotacja na tzw. sport 
kwalifikowany. Na ten cel w projekcie budżetu miasta Katowice na rok 2015 została zaplanowana 
kwota 1 mln zł, przy czym trzeba przypomnieć, że w budżecie miasta w całym 2014 roku była to 
kwota 2,9 mln zł.

Zatem kwota 1 mln zł jest niewystarczająca i jej utrzymanie będzie stanowiło bezpośrednie 
zagrożenie  skutkujące  wycofaniem  wszystkich  liczących  się  drużyn  w  naszym  mieście  z 
ogólnopolskich rozgrywek ligowych. Przy tym nadmienić należy, że obecny sezon tzn. 2014/2015 
(sezon  zazwyczaj  rozpoczyna  się  jesienią  a  kończy  wiosną)  jest  wyjątkowy  pod  względem 
osiąganych przez katowickie drużyny wyników sportowych. Oznacza to, że przynajmniej w kilku 
przypadkach możemy spodziewać się rozgrywek na poziomie półfinałów i  finałów o awans do 
wyższej ligi rozgrywek.

W związku z powyższym Pan Radny złożył następujące wnioski:
1. Wniosek o dodatkowe środki finansowe na tzw. sport kwalifikowany w wysokości 1,9 mln 

zł czyli do wysokości z roku ubiegłego.
2. Wniosek aby dodatkowe środki  finansowe zostały przydzielone na ten cel  najpóźniej  w 

marcu (do procedowania na sesji) tak aby prace klubó w tym sezonie roraz przygotowania 
do nowego sezonu 2015/2016 nie były zagrożone.

Pan Radny dodał, iż ma nadzieję, że Prezydent Miasta Katowice przychyli się do próśb i 
oczekiwań  klubów  sportowych,  tak  aby  kontynuowana  była  dotychczasowa  polityka  miasta 
przyczyniająca się do wspierania i rozwoju katowickiego sportu. Pan Radny zwrócił się również z 
prośbą do członków komisji o przegłosowanie zaproponowanych wniosków.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ zaznaczył,  iż  popiera  wnioski  zaproponowane  przez 
Pana  radnego  Dariusza  Łyczko,  jednakże  jego  zdaniem  komisja  powinna  wystosować  także 
odrębny wniosek dotyczący wysokości dofinansowani, gdyż co roku ta sytuacja się powtarza. Co 
roku obniżana jest kwota dofinansowania sportu kwalifikowanego i co roku komisja upomina się o 
podwyższenie  tego  finansowania.  Efekt  jest  taki,  ze  kluby  po  terminach  otrzymują  wsparcie 
finansowe. Stąd tez komisja w swoim wniosku powinna poprosić Prezydenta Miasta Katowice o to 
aby ustali  dolną,  stałą  granicę  dofinansowania  na sport  kwalifikowany w wysokości  3  mln  zł.  
Pozwoli to komisji wnioskować w przyszłości o dodatkowe środki, mając jednak na względzie już 
określoną dolną granice tej  kwoty,  natomiast  kluby będą już wcześniej  wiedziały o jaką kwotę 
mogą się starać i kiedy będą ją mogły otrzymać.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż podstawą 
jakiegokolwiek  sportu  wyczynowego  jest  to  co  dzieje  się  wcześniej,  czyli  szkolenie  dzieci  i 
młodzieży,  gdyż na kluby sportowe poszło w roku ubiegłym 2,9 mln zł,  a  na szklenie dzieci i 
młodzieży jedynie 900 tys zł. Jak dodał Pan Naczelnik w całym procesie szkolenia ważne są trzy 
rzeczy: baza szkoleniowa, która w Katowicach jest bardzo dobra, kadry szkoleniowe, gdzie mamy 
specjalistów  we  wszystkich  dyscyplinach  jakie  funkcjonują  w  mieście,  oraz  gwiazdy  w  danej 
dyscyplinie, które zachęcą młodych ludzi do uprawiania tej dyscypliny.

Radny  Arkadiusz  GODLEWSKI zaznaczył,  iż  w  punkcie  wolne  wnioski  komisja 
niebezpiecznie „dryfuje” w stronę sejmików szlacheckich, gdzie każdy mógł powiedzieć wszystko i 
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nie  brać  żadnej  odpowiedzialności  za  słowa.  Pan  Radny  zaznaczył,  iż  obecnie  Rada  Miasta 
Katowice  będzie  głosowała  projekt  budżetu  na  2015  rok,  przy  ograniczonych  możliwościach 
budżetowych,  a  z  drugiej  strony  miasto  posiada  strategię  sportu.  Tak  więc  trzeba  ostrożnie 
podejmować  takie  wnioski,  gdyż  gdzieś  przy  okazji  może  dojść  do  naruszenia  dyscypliny 
finansowej. Pan Radny zaznaczył, iż potrzeba deklaracji strony prezydenckiej, czy istnieje ruch i 
możliwość,  aby  tą  absolutnie  niewystarczającą  ilość  środków  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży 
podnieść,  szczególnie jeżeli chodzi o sport kwalifikowany. Zdaniem Pana Radnego jest  obecnie 
czas na spokojne uchwalenie budżetu, a potem czas na spokojna merytoryczną rozmowę, gdzie 
miasto ma braki w finansowaniu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Te zamierzenia trzeba 
byłoby skonfrontować ze strategia sportu i dopiero gdy będziemy wiedzieli, jakie dyscypliny są dla 
nas najważniejsze, będzie można określić jakie kluby, i jaka kwotą trzeba będzie dofinansować, aby 
zrealizowały zamierzone cele.

 Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu poddał pod głosowanie wniosek Przedstawiony przez Pana Radnego Dariusza Łyczko.

Radni  w  głosowaniu:  0  głosów  „za”,  0  głosów  „przeciw”,  7  głosów  „wstrzym.”, 
odrzucili wniosek przedstawiony przez pana Radnego Dariusza Łyczko.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu w  następnej  kolejności  poddał  pod  głosowanie  wniosek  Pana  Radnego  Andrzeja 
Zydorowicza o treści jak niżej:

Komisja Kultury Promocji i Sportu w nawiązaniu do dyskusji odnośnie wydatków na 
„sport  kwalifikowany” ujętych w budżecie  na rok 2015,  wnioskuje  do Prezydenta Miasta 
Katowice o ustalenie corocznej, stałej, dolnej granicy wydatków budżetowych przeznaczonych 
na dotacje sportu kwalifikowanego w wysokości 3.000.000,00 zł
Powyższy  wniosek  został  przyjęty  przez  radnych  w  głosowaniu:  3  głosy  „za”,  
0 głosów ”przeciw” 4 głosy „wstrzymał się”.

Pan  Krzysztof  PIECZYŃSKI  –  Wiceprzewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i 
Sportu stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował Radnym za aktywność podczas obrad 
Komisji, stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów i zaproszonym gościom, za udzielanie 
wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował

Łukasz KOŹLIK

Wiceprzewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu

Krzysztof PIECZYŃSKI
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