
PROJEKT

BRM.0012.5.12.2015.AM

Protokół nr 12/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 7.12.2015r.
Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:05
Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:57
 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Krzysztof PIECZYŃSKI

Protokolant: Alicja MAZUR

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych.

Radni nieobecni: Piotr PIETRASZ

Goście obecni na posiedzeniu:

1. Pan Waldemar BOJARUN – Wiceprezydent Miasta Katowice
2. Pani Marzena SZUBA – Wiceprezydent Miasta Katowice
3. Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice 
4. Pani Ewelina KAJZEREK – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji Imprez 

Strategicznych
5. Pani Małgorzata KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta
6. Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki
7. Pan Marcin STAŃCZYK – Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji
8. Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury
9. Pani Katarzyna STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
10. Pan Bohdan WITWICKI – Prezes Zarządu Fundacji „Silesia Pro Active”
11. Pan Andrzej NAJDROWSKI – Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – 

Panewniki
12. Pan Grzegorz ŻĄDŁO -Reprezentant Mediów
13. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego
14. Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia i przyjecie porządku obrad.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu powitał
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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. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4. Informacja na temat stanu sektora organizacji pozarządowych działających w obszarze 

kultury i mechanizmów ich wsparcia ze środków budżetu miasta Katowice (uproszczenie 
procedur w konkursach, zwiększenie środków).

5. Wypracowanie stanowiska komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Katowice na 2016 rok.

1. [DS-371/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.

2. [DS-372/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Katowice na 2016 rok wraz z Erratą.

3. [DS-379/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu 
zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok.

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na rok 2016.
7. Opiniowanie projektów uchwał.

1. [DS-381/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie połączenia Instytucji 
Kultury „Katowice - Miasto Ogrodów” w Katowicach oraz Centrum Kultury Katowice 
im. Krystyny Bochenek w Katowicach.

2. [DS-393/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu 
instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek”. 

8. Sprawy różne.
1. Wystąpienie Prezesa Zarządu Fundacji „SILESIA Pro ACTIVE”, dotyczące informacji na

temat prowadzonych działań w kontekście współpracy fundacji z Miastem Katowice.
9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu zaproponował
zmianę kolejności procedowania poszczególnych punktów posiedzenia, polegającą na przeniesieniu
omawiania  punktu  5  tj.  Wypracowanie  stanowiska  komisji  do  projektu  uchwały  w  sprawie
uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok  zaraz po punkcie 3,  w którym omawiane są
bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.

Radni, członkowie komisji, w głosowaniu jednogłośnie – 8 głosów „za” przyjęli zaproponowaną
zmianę,  a  następnie  w  głosowaniu  jednogłośnie  –  8  głosów  „za”  przyjęli  porządek  obrad
zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji Pana Tomasza Szpyrkę.
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Pkt 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Pan Tomasz SZPYRKA - Przewodniczący Komisji  Kultury, Promocji i  Sportu  zaznaczył, że
protokół dostępny był na stronach portalu Rady Miasta Katowice, jak również można było zapoznać
się  z  nim  w  Biurze  Rady  Miasta.  Wobec  braku  pytań  i  uwag  ze  strony  Państwa  radnych
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu  nr  11/2015  z  posiedzenia
Komisji Kultury, Promocji i Sportu, które odbyło się w dniu 16.11.2015r.

Radni,  członkowie  komisji,  w  głosowaniu  jednogłośnie  –  8  głosów  „za”  przyjęli  bez  uwag
protokół nr 11/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 16.11.2015r.

Pkt  3.  Bieżące  informacje  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  kultury  i  sportu.  (  Załącznik  nr  1  )
(  Załącznik nr 2  )

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący 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 zaznaczyła, że radni otrzymali wykaz
ważniejszych  imprez  kulturalnych,  które  odbyły  się  w  okresie  od  16.11  do  7.12.2015r.  Pani
Naczelnik  wśród  najważniejszych  wymieniła  następujące:  X  Międzynarodowy  Festiwal  im.
Grzegorza G. Gorczyckiego, 23. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego
goście  MISTRZ I  UCZEŃ” oraz  obchody 20-  lecia  miesięcznika  „ŚLĄSK”.  Ponadto  Pani  Naczelnik
wspomniała,  że  radni  otrzymali  również  wykaz  imprez  zaplanowanych  w  okresie  od  7.12  do
31.12.2015r.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu podziękował za
udzielone informacje, a wobec braku uwag i pytań stwierdził,  iż komisja przyjęła przedmiotową
informację.  Następnie  Przewodniczący  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 zaznaczył, że Wydział Sportu 
i  Turystyki  przygotował  wykaz  wszystkich  ważniejszych  imprez  sportowych oraz  rekreacyjnych  
w okresie od 16.11 do 31.12.2015r. Pan Naczelnik poinformował ponadto, że wykaz nie uwzględnia
konkursów  dotacyjnych  na  realizację  zadań  w  zakresie  upowszechniania  sportu  i  turystyki,  
z terminem składania wniosków do 22.12.2015r.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu podziękował za
udzielone informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym temacie.

Radny Maciej  BISKUPSKI  zapytał  kiedy można spodziewać się  rozstrzygnięć  konkursów  
i  środków  na  kontach  poszczególnych  klubów  oraz  o  możliwość  powiększenia  lodowiska  na
katowickim Rynku.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w odpowiedzi zaznaczył, że
nie  ma  informacji,  żeby  zainstalowane  na  Rynku  lodowisko  miało  zostać  powiększone.  Pan
Naczelnik przekazał informację, że w Katowicach ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ukazuje
się zazwyczaj  w połowie stycznia,  a przekazanie pieniędzy następuje po spełnieniu przez kluby
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określonych warunków tj.  kluby muszą zaktualizować kosztorysy oraz dostarczyć zaświadczenia  
o niezaleganiu w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Pan
Naczelnik nadmienił, że dopiero po dostarczeniu tych dokumentów kluby mogą podpisać umowy.

Radny  Maciej  BISKUPSKI zwrócił  się  z  prośbą  do  Pana  Sławomira  WITKA  Naczelnika
Wydziału  Sportu  i  Turystyki  o  analizę  i  ewentualnie  o  zastanowienie  się  nad  możliwością
powiększenia lodowiska. Ponadto Pan radny zapytał w jaki sposób miasto planuje wspierać Klub
GKS  GIEKSA  Katowice  S.A.,  ponieważ  w  budżecie  miasta  Katowice  na  2016r.  nie  zostały
zaplanowane środki na finansowanie spółki.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i  Turystyki  zobowiązał  się przekazać
wniosek radnego Macieja Biskupskiego w sprawie lodowiska do osób podejmujących decyzję w tej
sprawie. W odpowiedzi na pytanie Pana radnego w sprawie finansowania Klubu GKS GIEKSA S.A.
Pan Naczelnik zaznaczył, że Klub GKS GIEKSA S.A. po zmianach w statucie jest spółką non-profit, co
umożliwia mu start w konkursach dotacyjnych.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ  nadmienił,  że  Katowice  przed  laty  kupiły  sezonowe,
przenośne lodowisko za 200.000 zł, które w chwili obecnej nie jest użytkowane. Pan radny zapytał
o  sens  ekonomiczny  zainstalowania  na  Rynku  małego  lodowiska  za  100.000  zł.  Pan  radny
nadmienił,  że  według  jego  informacji  przenośne  lodowisko  ma  być  częściowo  wykorzystane
podczas Mistrzostw Świata w Hokeju, na które została przeznaczona kwota 1.500.000 zł, która nie
uwzględnia  kosztów  wynajmu  lodowiska.  Według  Pana  radnego  stwarza  to  obraz
niegospodarności,  chaosu  i  braku  przemyśleń,  gdyż  z  jednej  strony  marnuje  się  200.000  zł  
i dodatkowo wydaje się 100.000 zł na nowe lodowisko.

Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki odpowiedział,  że  obraz
chaosu i niegospodarności może wynikać z braku wiedzy o szczegółach. Pan Naczelnik nadmienił,
że  Dyrektor  MOSiR postąpił  tak,  żeby jak  najbardziej  ekonomicznie wykorzystać  sprzęt,  którym
dysponują  Katowice,  włącznie  z  tym,  żeby  jak  najmniej  kosztowały  Mistrzostwa  Świata
organizowane w Spodku. Pan Naczelnik zaznaczył,  że decyzje te wynikają z konkretnych analiz  
i wyliczeń.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ poprosił o przekazanie szczegółowych wyliczeń na piśmie.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zwracając się do
Pana  Waldemara  Bojaruna  Wiceprezydenta  Miasta  Katowice,  nawiązał  do  wypowiedzi  Panów
radnych  Macieja  Biskupskiego  i  Andrzeja  Zydorowicza  na  temat  lodowiska.  Ponadto  Pan
Przewodniczący  zaprezentował  zdjęcia  lodowiska  na  IIp.  Galerii  Katowickiej  oraz  lodowiska  na
Rynku  oraz  zwrócił  uwagę  na  kwestie  bezpieczeństwa,  związane  z  zainstalowaniem  wokół
lodowiska na Rynku drewnianych, nieoszlifowanych band. Pan Przewodniczący zwrócił się do Pana
Prezydenta o ewentualne upiększenie lodowiska na Rynku.

Radny Tomasz MAŚNICA zaapelował o profesjonalną wypożyczalnie łyżew, gdyż obecna,
która  znajduje  się  w  HC  GKS  Katowice  nie  spełnia  oczekiwań  wypożyczających.  Pan  radny
nadmienił,  że łyżwy,  którymi dysponuje wypożyczalnia w znacznym stopniu są złej  jakości  i  nie
spełniają norm bezpieczeństwa. Ponadto Pan radny zaproponował  zlecenie wypożyczania łyżew
podmiotowi zewnętrznemu.
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Pan Waldemar BOJARUN Wiceprezydent Miasta Katowice  zadeklarował,  że  przyjrzy  się
temu problemowi.  Ponadto Pan Prezydent podkreślił,  że nie bardzo wyobraża sobie możliwość
wprowadzenia  do  Spodka  nowego  podmiotu  zewnętrznego,  ponieważ  miasto  Katowice  jest  w
przededniu podpisania ewentualnej umowy z potencjalnym operatorem, który będzie zarządzał
całą powierzchnią obiektu. Pan Prezydent nadmienił, że być może w przyszłości, w porozumieniu z
nowym koncesjonariuszem pojawi się taka możliwość, ale nie w chwili obecnej.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu zapytał,  czy
istnieje możliwość wypożyczenia łyżew na katowickim Rynku.

Pan Waldemar BOJARUN Wiceprezydent Miasta Katowice odpowiedział, że na Rynku ma
funkcjonować wypożyczalnia łyżew w oparciu o działalność HC GKS.

Radny Maciej BISKUPSKI zapytał, czy istnieje możliwość powiększenia lodowiska na Rynku.

Pan Waldemar BOJARUN Wiceprezydent  Miasta Katowice  odpowiedział,  że  minimalna,
ponieważ jest to kwestia możliwości firmy, która zainstalowała lodowisko, a poza tym należy wziąć
pod uwagę, że wielkość lodowiska, determinuje cenę za jego wynajem. Pan Prezydent podkreślił,
że z założenia miało to być małe lodowisko, którego celem miało być zapoczątkowanie mody na
tego typu obiekt  na  katowickim Rynku.  Pan  Prezydent  zaznaczył,  że  jest  to  lodowisko typowo
rekreacyjne oraz wyjaśnił,  że jego płyta jest  zabezpieczona drewnianymi bandami ze względów
bwzpieczeństwa, ponieważ płyta lodowiska została celowo podniesiona, aby zniwelować naturalny
spad Rynku. Pan Prezydent zaznaczył, że jeśli przyjmie się moda na lodowisko na obszarze Rynku,
to  być  może  w  przyszłym  roku  będzie  szansa  na  większy  i  innej  jakości  obiekt.  Ponadto  Pan
Prezydent wspomniał, że drewniane bandy nawiązują do wystroju jarmarku świątecznego.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu  podziękował za
deklaracje  Pana  Waldemara  Bojaruna  Wiceprezydenta  Miasta  Katowice,  że  jest  to  tylko
zapoczątkowanie mody na tego typu obiekt i szansę na lodowisko lepszej jakości w przyszłym roku. 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji zamknął
dyskusję w przedmiotowym punkcie, stwierdzając iż komisja przyjęła przedłożoną informację.

Pkt 5. Wypracowanie stanowiska komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Katowice na 2016 rok.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu poprosił  
o wprowadzenie Panią Danutę Kamińską – Skarbnika Miasta Katowice.

Pani Danuta KAMIŃSKA Skarbnik Miasta Katowice w celu przypomnienia nadmieniła, że
prognozowane na 2016r. dochody budżetu miasta Katowice wynoszą 1.693.927.383 zł, a wydatki
1.809.819.890  zł.  Nadwyżka  operacyjna  wynosi  68.416.008  zł.  Pani  Skarbnik  zaznaczyła,  że  na
promocję miasta w kraju i poza jego granicami w 2016r. planuje się przeznaczyć łącznie 14.950.000
zł,  z  tego  1.935.000  zł  na  promocję  miasta  na  spotkaniach  oraz  wystawach  krajowych  i
zagranicznych,  9.000.000  zł  na  działania  promocyjne  miasta  związane  z  rozwojem  turystyki
biznesowej,  3.000.000  zł  na  promocję  miasta  poprzez  organizację:  Mistrzostw  Świata  w  Piłce
Ręcznej Mężczyzn 2016, Katowickiego Etapu 73 Tour de Pologne, Mistrzostw Świata w hokeju na
lodzie mężczyzn Dywizji 1A oraz 15.000 zł na nagrody w konkursach promocyjnych, fotograficznych
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i  filmowych. Pani Skarbnik wspomniała, że w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zaplanowane  dochody  wynoszą  633.250  zł,  a  wydatki  59.444.507  zł  oraz  scharakteryzowała
poszczególne wydatki. Następnie Pani Skarbnik wspomniała o dziale: Kultura fizyczna, w którym
zaplanowano dochody w łącznej wysokości 6.372.100 zł oraz wydatki 42.537.741 zł.

Wobec barku dalszych pytań i  uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji  poddał
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata
2016 – 2035 pod głosowanie.

Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035,
w  głosowaniu:  5  głosów  „za”,  0  głosów  „przeciw”  przy  4  głosach  „wstrzymujących  się”  -
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Katowice na 2016 rok wraz z Erratą.

Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok,  w głosowaniu:  5 głosów „za”,  
0  głosów  „przeciw”  przy  4  głosach  „wstrzymujących  się”  -  pozytywnie  zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

Pani Katarzyna STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta wprowadziła projekt uchwały
Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta
Katowice na 2016 rok, zaznaczając,  że jest  on spójny z projektem budżetu miasta Katowice na
2016r.

Wobec barku dalszych pytań i  uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji  poddał
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice
na 2016 rok 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 2016 rok,
w  głosowaniu:  5  głosów  „za”,  0  głosów  „przeciw”  przy  4  głosach  „wstrzymujących  się”  -
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Pkt 4.   Informacja na temat stanu sektora organizacji  pozarządowych działających w obszarze
kultury  i  mechanizmów  ich  wsparcia  ze  środków  budżetu  miasta  Katowice  (uproszczenie
procedur w konkursach, zwiększenie środków).

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  poprosił  
o przedstawienie informacji Panią Edytę Sytniewską Naczelnik Wydziału Kultury.

Pani  Edyta  SYTNIEWSKA  –  Naczelnik  Wydziału  Kultury przedstawiła  przedmiotową
informację,  zaznaczając,  że  zawarty  w  niej  materiał  dotyczy  lat  2014  i  2015.  Pani  Naczelnik
wyjaśniła, że co roku ogłasza się dwie edycje konkursu na zadania wymienione w informacji oraz
wspomniała,  że  Katowice  współpracują  z  ok.  80  organizacjami  pozarządowymi,  aktywnie
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działającymi w obszarze kultury. Ponadto Pani Naczelnik wspomniała, że co roku odbywają się dwa
spotkania branżowe. Pierwsze, podsumowujące poprzedni rok odbywa się wiosną. Przekazuje się
na nim uwagi, dotyczące współpracy lub bieżące informacje, jeśli następują zmiany formalne w tym
obszarze. Drugie spotkanie odbywa się jesienią i przekazuje się na nim informacje na temat planów
związanych  ze  współpracą  miasta  Katowice  z  III  sektorem  w  obszarze  kultury.  Organizacje
pozarządowe są na  nim informowane o  zaplanowanych środkach  i  przewidywanych terminach
konkursów.  Pani  Naczelnik  zwróciła  uwagę  na  kluczowe  kwestie  formalne  w  konkursach  i
zaznaczyła, że procedura wynika ściśle z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które
to określa wzory dokumentów. Są to wzory dokumentów obowiązujących, ponadto nie podlegają
żadnym zmianom, modyfikacjom i uzupełnieniom.

Radny  Aleksander  USZOK zapytał,  czy  w  budżecie  miasta  Katowice  na  2016  rok  pula
środków przeznaczonych na konkursy ofert zwiększyła się w stosunku do 2015r.

Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury  odpowiedziała,  że budżet miasta
Katowice na 2016 rok przewiduje środki  w wysokości  1.070.000 zł,  w tym 100.000 zł  na Małe
Granty. Ponadto Pani Naczelnik wspomniała, że ilość składanych ofert pozostaje mniej więcej na
tym samym poziomie.

Wobec  braku  dalszych  zgłoszeń  ze  strony  Państwa  radnych  Przewodniczący  Komisji  zamknął
dyskusję w przedmiotowym punkcie, stwierdzając iż komisja przyjęła przedłożoną informację.

Pkt 7. Opiniowanie projektów uchwał.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu poprosił Panią
Edytę Sytniewską – Naczelnika Wydziału  Kultury o wprowadzenie do projektów: uchwały Rady
Miasta  Katowice  w  sprawie:  połączenia  Instytucji  Kultury  „Katowice -  Miasto  Ogrodów”  
w Katowicach oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach oraz uchwały
Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto
Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek”.

Pani  Edyta  SYTNIEWSKA  –  Naczelnik  Wydziału  Kultury  wprowadziła  uchwały,  będące
przedmiotem  obrad.  Pani  Naczelnik  nadmieniła,  że  połączenie  instytucji  nastąpi  z  dniem
1.02.2016r.  Ponadto Pani  Naczelnik  zaznaczyła,  że  uchwała w sprawie nadania statutu jako akt
prawa  miejscowego  wymagała  ścisłego  procedowania  i  przez  okres  dwóch  tygodni  podlegała
konsultacjom społecznym. Pani Naczelnik podkreśliła, że nie wpłynęły do niej żadne uwagi.

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał jakie korzyści daje połączenie obu instytucji.

Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” wśród
korzyści  wymienił:  możliwość  poszerzenia  działalności  w  związku  z  wykorzystaniem  dostępnej
przestrzeni,  minimalizowanie kosztów związanych z wynajmem sprzętu i  pracą ludzi,  możliwość
aplikowania  o  środki  zewnętrzne,  możliwość  współorganizowania  pewnych  wydarzeń  oraz
tworzenia nowych relacji z partnerami, możliwość wykorzystania dostępnych środków transportu.
Pan  Dyrektor  zaznaczył,  że  wszystko  to  wskazuje  na  redukcję  kosztów,  natomiast  szczegółowa
analiza konkretnych oszczędności będzie dostępna po pierwszym półroczu działalności połączonych
instytucji.
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Wobec  barku  dalszych  pytań  i  uwag  ze  strony  Państwa  radnych  Pan  Krzysztof  Pieczyński
Wiceprzewodniczący  Komisji  poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  połączenia  Instytucji  Kultury
„Katowice - Miasto Ogrodów” w Katowicach oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
w Katowicach pod głosowanie.

Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w  sprawie  połączenia  Instytucji  Kultury  „Katowice  -  Miasto  Ogrodów”  w  Katowicach  oraz
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach, w głosowaniu: jednogłośnie – 8
głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W kolejności Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania
statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny
Bochenek”.

Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja
Kultury  im.  Krystyny  Bochenek”,  w  głosowaniu:  jednogłośnie  –  8  głosów  „za”-  pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Pkt 6.   Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na rok 2016.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji  Kultury, Promocji i  Sportu podziękował
Państwu radnym za przesłane propozycje do planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2016
rok. Pan Przewodniczący poinformował, że w przyszłym roku zaplanowane zostały trzy posiedzenia
wyjazdowe komisji oraz zapytał czy są jakieś uwagi do projektu planu pracy komisji na 2016 rok.

Radny Tomasz MAŚNICA poprosił o rozważenie możliwości zorganizowania wyjazdowego
posiedzenia, na którym członkowie komisji mogliby zobaczyć teren pod budowę basenu na Zadolu,
Skatepark oraz teren po „Kolejarzu”.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu zaznaczył, że w
listopadzie jednym z tematów, którymi będzie zajmowała się komisja jest:  Stan zaawansowania
prac  związanych  z  budową  trzech  krytych  basenów.  Pan  Przewodniczący  zaproponował,  żeby
właśnie w tym terminie odbyło się posiedzenie wyjazdowe komisji.

Wobec braku dalszych propozycji i uwag ze strony Państwa radnych, Przewodniczący Komisji Pan
Tomasz  Szpyrka  poddał  projekt  planu  pracy  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  Rady  Miasta
Katowice na 2016 rok wraz z poprawkami pod głosowanie.

Radni, jednogłośnie – 8 głosów „za”- przyjęli plan pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady
Miasta Katowice na 2016 rok. 

Pkt 8. Sprawy różne.

1.  Wystąpienie  Prezesa  Zarządu  Fundacji  „SILESIA  Pro  ACTIVE”,  dotyczące  informacji  na  temat
prowadzonych działań w kontekście współpracy fundacji z Miastem Katowice.

Pan Tomasz  SZPYRKA –  Przewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  poprosił  o
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zabranie głosu Pana Bohdana WITWICKIEGO – Prezesa Zarządu Fundacji „Silesia Pro Active”.

Pan Pan Bohdan WITWICKI – Prezes Zarządu Fundacji „Silesia Pro Active” zaznaczył, że  
w tym roku Fundacja „Silesia Pro Active” po raz 7 organizowała „Silesia Marathon”. Pan Prezes
podkreślił, że organizacja biegu odbywa się przy wsparciu ze strony miasta oraz miast partnerskich
oraz  podziękował  przedstawicielom  miasta  za  dotychczasową  współpracę.  Ponadto  Pan  Prezes
podkreślił,  że rozwój wydarzenia jest bardzo dynamiczny, a porównanie „Silesia Marathonu” do
innych  tego  typu  wydarzeń  organizowanych  w  Polsce  oraz  na  świecie,  a  także  zaangażowanie
środków w ich organizację budzi jego obawy, dotyczące dalszej współpracy. Pan Prezes nadmienił,
że  zastanawia  się  dlaczego  wsparcie  finansowe  dla  projektów  muzycznych  jest  zdecydowanie
większe,  niż  w  przypadku  tego  typu  wydarzeń  sportowych.  Pan  Prezes  zwrócił  się  z  prośbą  o
uwzględnienie  wydarzenia  w  budżecie  miasta  oraz  nawiązanie  z  Fundacją  „Silesia  Pro  Active”
współpracy w ramach porozumienia lub umowy, która określałaby szczegółowe warunki.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu zwrócił się do
Pana Sławomira Witka z prośba o ustosunkowanie się do dotychczasowej współpracy z Fundacją 
i do możliwości ujęcia w formie umowy warunków współpracy.

Pan Bohdan WITWICKI – Prezes Zarządu Fundacji „Silesia Pro Active” dodał, że 2.10.2016r.
odbędzie się 8 edycja „Silesia Marathonu”. Ponadto Pan Prezes nadmienił,  że w chwili  obecnej
trwają zapisy na październikowy bieg i że impreza cieszy się bardzo dużą popularnością. Pan Prezes
podkreślił, że przygotowania do takiego projektu rozpoczynają się na kilka miesięcy wcześniej.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu poruszył temat
ewentualnej  zmiany  nazwy  wydarzenia  na  „Marathon  Katowice”  lub  „Katowice  Marathon”,  co
byłoby elementem promocji i wizytówką Katowic.

Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki zaznaczył,  że  „Silesia
Marathon”  jest  imprezą  strategiczną  i  poprosił  o  zabranie  głosu  w  tej  sprawie  Panią  Ewelinę
Kajzerek Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji Imprez Strategicznych. 

Pani Ewelina KAJZEREK - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji Imprez
Strategicznych podkreśliła, że Katowice współpracują i wspierają „Silesia Marathon” od pierwszej
edycji.  Pani  Pełnomocnik  wspomniała,  że  pierwsza  edycja  była  wsparta  kwota  150.000 zł  oraz
podkreśliła, że na przestrzeni lat współpraca układała się różnie. Pani Pełnomocnik zaznaczyła, że 
w chwili obecnej trwają rozmowy z Panem Prezesem. Ponadto Pani Pełnomocnik zaznaczyła, że ze
strony miasta Katowice jest wola rozszerzenia współpracy pod warunkiem, że zmieni się nazwa
wydarzenia. Pani Pełnomocnik zaznaczyła, że być może już w styczniu będzie możliwość określenia
warunków współpracy na kolejny rok, a może nawet na dalszy okres.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu  zapytał Panią
Pełnomocnik Ewelinę Kajzerek czy Katowice maja zabezpieczone takie środki, które mogłyby zostać
wydatkowane  w  większym  stopniu  na  to  wydarzenie  sportowe,  jeśli  obie  strony  dojdą  do
porozumienia.

Pani Ewelina KAJZEREK - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji Imprez
Strategicznych odpowiedziała, że jest taka możliwość.
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Radny  Arkadiusz  GODLEWSKI  zaznaczył,  że  „Silesia  Marathon”  pozyskał  dwóch  silnych
sponsorów:  BKO BP S.A.  oraz  PZU S.A.,  którzy w budowaniu marki  poprzez sponsoring imprez
biegowych są liderami. Pomaga to w promowaniu i  budowaniu rozpoznawalności  Katowic, jako
jednego z kilku miast, w którym odbywają się największe imprezy biegowe. Pan radny podkreślił, że
wola współpracy zarówno z jednej, jak i drugiej strony jest pozytywnym zjawiskiem, które może
przynieść  miastu  potencjalne  korzyści.  Pan  radny  poparł  pomysł  zmiany  nazwy  na  „Katowice
Marathon”, gdyż daje to dodatkową szansę na promocję miasta. Jednocześnie Pan radny podkreślił,
że pieniądze wydane na promocję biegania są pieniędzmi najlepiej wydanymi na promocję sportu.

Radny Aleksander USZOK nadmienił, że miał okazję startować w większości edycji „Silesia
Marathonu” i w jego ocenie, w porównaniu do innych imprez biegowych potencjał maratonu jest
niewykorzystany.  Pan radny zaznaczył,  że skala finansowania maratonu w porównaniu z innymi
miastami jest niewielka i bez solidnego wsparcia ze strony miasta, nie da się powiększyć rozmiarów
imprezy. Ponadto Pan radny nadmienił, że nazwa „Silesia Marathon” jest marką wypracowaną i
dobrze rozpoznawalna w środowisku biegaczy,  dlatego warto byłoby się  zastanowić nad nazwą
„Katowice Silesia Marathon”, zwłaszcza, że Katowice aspirują do roli centrum metropolii i aktywnie
włączają się w promowanie idei metropolii. Zdaniem Pana radnego nierozsądne byłoby w takiej
sytuacji  odchodzenie  od  marki  „Silesia”,  natomiast  dodanie  do  nazwy  słowa  „Katowice”
pozwoliłoby na silniejsze zaakcentowanie roli Katowic w organizacji biegu.

Radny Borys PRONOBIS poparł pomysł nazwania maratonu „Katowice Silesia Marathon”.
Pan  radny  dodał,  że  jeśli  ostatecznie  maraton  miałby  nazywać  się  „Katowice  Marathon”,  to
należałoby  rozważyć  wprowadzenie  nazwy  przejściowej  „Silesia  Katowice  Marathon”,  która
funkcjonowałaby przez jakiś czas.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu poprosił Panią
Ewelinę Kajzerek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji Imprez Strategicznych
o poinformowanie komisji o finale rozmów, dotyczących współpracy z Fundacją „Silesia Pro Active”.

Pan  Bohdan  WITWICKI  –  Prezes  Zarządu  Fundacji  „Silesia  Pro  Active”  wspomniał,  że
„Silesia Marathon” jest jedną z 5 największych imprez biegowych w Polsce. Ponadto dodał, że pula
nagród w trzech największych  biegach  przekracza  500.000.zł,  przy  czym wsparcie  w wysokości
150.000 zł jest tylko ułamkiem tego, co potrzeba przy organizowaniu biegu. Pan Prezes podkreślił,
że zaangażowanie ze strony miasta jest ważnym sygnałem dla pozostałych sponsorów oraz poprosił,
aby wsparcie finansowe było adekwatne do promocji,  jaką bieg daje  Katowicom. Ponadto Pan
Prezes podkreślił, że nie jest przeciwny włączeniu do nazwy maratonu słowa „Katowice”.

W punkcie chęć zabrania głosu wyraził Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego Pan
Włodzimierz Zarodkiewicz, w związku z czym Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Szpyrka, poddał
pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu osobie spoza Rady Miasta.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu jednogłośnie – 6 głosów „za”
wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Włodzimierza Zarodkiewicza.

Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego
zapytał jakie są możliwości finansowe miasta, żeby udzielić wsparcia Fundacji.
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Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu podkreślił, że na
etapie  prowizorium  budżetowego  trudno  jest  powiedzieć,  jaka  to  będzie  kwota,  natomiast  z
rozmów i wypowiedzi na dzisiejszej komisji wynika, że kwota 150.000 zł jest kwotą zbyt mała i że
będą toczone rozmowy, żeby ta kwota była większa.

Pani Ewelina KAJZEREK - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji Imprez
Strategicznych zaznaczyła, że po uchwaleniu budżetu będą trwały rozmowy w sprawie udzielenia
wsparcia.

Wobec  braku  dalszych  zgłoszeń  ze  strony  Państwa  radnych  Przewodniczący  Komisji  zamknął
dyskusję w przedmiotowym punkcie.

Pkt 9. Wolne wnioski.

Radny Arkadiusz GODLEWSKI w związku z informacjami przekazywanymi przez trenera Pani
Agnieszki Radwańskiej, zapytał o przyszłość turnieju tenisa w Katowicach. Ponadto radny zwrócił
się  z  prośba  o  informację  czy  jest  już  ustalony  program  funkcjonalny  krytych  basenów  
w Katowicach.

Pan  Waldemar  BOJARUN  Wiceprezydent  Miasta  Katowice odpowiedział,  że  od
organizatorów turnieju  ma informacje,  że  turniej  się  odbędzie  i  że  Pani  Agnieszka  Radwańska
będzie zarówno gościem Katowic, jak i uczestniczką turnieju. Pan Prezydent zaznaczył, że Katowice
podtrzymują wsparcie.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki  odpowiedział, że wcześniej
były  przygotowane  wytyczne,  a  informacje  na  temat  przygotowania  programu  funkcjonalnego
posiada Pan Adam Kochański Naczelnik Wydziału Inwestycji.

Radny Tomasz MAŚNICA zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zajęcie
stanowiska  w  sprawie  kapitalnego  remontu  skateparku  Zadole  oraz  wizji  jego  dalszego
funkcjonowania, ponieważ w obecnym stanie infrastruktury przedmiotowy obiekt nie pozwala na
jego bezpieczne użytkowanie.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji  Kultury, Promocji  i  Sportu poddał  pod
głosowanie wniosek przedstawiony przez Pana radnego Tomasza Maśnicę.

Radni w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  przyjęli
wniosek przedstawiony przez Pana radnego Tomasza Maśnicę.

W punkcie chęć zabrania głosu wyraził Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-
Panewniki Pan Andrzej Najdrowski, w związku z czym Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Szpyrka,
poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu osobie spoza Rady Miasta.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu, w głosowaniu jednogłośnie – 7 głosów „za”
wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Andrzeja Najdrowskiego.

Pan  Andrzej  NAJDROWSKI  Przewodniczący  Rady  Jednostki  Pomocniczej  nr  6  Ligota-
Panewniki zabrał  głos  w sprawie  zwiększenia  wysokości  dofinansowania  imprez  w amfiteatrze
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Zadole  do  kwoty  80.000  zł  oraz  Biuletynu  Informacyjnego,  będącego  formą  przekazywania
lokalnych  informacji  mieszkańcom  dzielnic.  Pan  Przewodniczący  nadmienił,  że  Jednostka
Pomocnicza wnioskowała o dofinansowanie w wysokości 10.000 zł do biuletynu w edycji kolorowej
i wniosek ten został odrzucony. Pan Przewodniczący w sytuacji braku środków na dofinansowanie
do druku kolorowego, zwrócił się z prośba o dofinansowanie w wysokości 2.500 zł na możliwość
drukowania biuletynu w wersji czarno-białej.

Pan Waldemar BOJARUN Wiceprezydent Miasta Katowice  zaznaczył, że wsparcie miasta
dla wydawnictw jest  jasne i  czytelne i  ma służyć  integrowaniu miasta.  Ponadto Pan Prezydent
podkreślił  rolę wydawnictwa „Nasze Katowice” i  zaznaczył,  że  to właśnie w tym wydawnictwie
wszystkie dzielnice mogą drukować informacje o ważniejszych imprezach kulturalnych w mieście,
natomiast lokalny Biuletyn Informacyjny może być wydawany nadal na dotychczasowych zasadach.

Pan Krzysztof PIECZYŃSKI Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu zapytał
w jakiej wysokości były przyznawane środki na dofinansowanie imprez w amfiteatrze na Zadolu  
w poprzednich latach.

Pan  Andrzej  NAJDROWSKI  Przewodniczący  Rady  Jednostki  Pomocniczej  nr  6  Ligota-
Panewniki odpowiedział, że zaczynali od kwoty 50.000 zł, w ubiegłym roku była to kwota 70.000 zł,
a w tym roku Jednostka Pomocnicza wnioskowała o kwotę 80.000 zł, w związku z tym, że chciano
podnieść  poziom  kulturalny  wydarzeń  organizowanych  w  amfiteatrze.  Pan  Przewodniczący
podkreślił,  że  amfiteatr  jest  zlokalizowany  w  takim  miejscu,  że  może  być  przeznaczony  do
dyspozycji  kilku  dzielnic,  a  wydarzenia,  które  się  w nim  odbywają  cieszą  się  dużym uznaniem
zarówno mieszkańców, jak i występujących artystów. Ponadto Pan Przewodniczący poparł wniosek
Pana radnego Tomasza Maśnicy w sprawie remontu skateparku na Zadolu.

Radny  Aleksander  USZOK  odniósł  się  do  dyskusji  w  sprawie  Biuletynu  Informacyjnego,
zaznaczając, że pojawiają się w nim informacje szczególnie istotne dla mieszkańców dzielnic: Ligota
i  Panewniki.  Ponadto Pan radny zaznaczył,  że  nie wyobraża sobie,  żeby tego typu szczegółowe
informacje pojawiały się w wydawnictwie „Nasze Katowice”.

Pan Waldemar BOJARUN Wiceprezydent Miasta Katowice  podkreślił, że miasto powinno
wspierać  te  działania,  które  integrują  dzielnice.  Pan  Prezydent  zaznaczył,  że  w  „Naszych
Katowicach”  jest  miejsce  na  szczegółowe  informacje,  dotyczące  planowanych  wydarzeń
kulturalnych  w  poszczególnych  dzielnicach.  Ponadto  Pan  Prezydent  nadmienił,  że  z  założenia
wydawnictwo miało zbierać informacje ze wszystkich dzielnic, tak aby mieli do nich dostęp wszyscy
mieszkańcy.

Radny  Tomasz  MAŚNICA zapytał,  czy  istnieje  możliwość  zwiększenia  nakładu  lub
rozszerzenia  wartości  merytorycznej  „Naszych  Katowic”  w  związku  z  zapotrzebowaniem
zamieszczania dodatkowych informacji przez poszczególne dzielnice.

Pan  Waldemar  BOJARUN  Wiceprezydent  Miasta  Katowice  zaznaczył,  że  istnieje  taka
możliwość i że jest to kwestia współpracy z redakcją. Pan Prezydent podkreślił, że „Nasze Katowice”
rozchodzą  się  obecnie  w  nakładzie  30.000  egzemplarzy  i  są  rozprowadzane  w  160  punktach
dystrybucji, co zapewnia szeroką dostępność dla mieszkańców Katowic. Pan Prezydent nadmienił,
że w „Naszych Katowicach” drukowane są informacje o wydarzeniach, które są organizowane we
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wszystkich dzielnicach Katowic, za wyjątkiem relacji z wydarzeń, odbywających się w mieście.

Pan  Andrzej  NAJDROWSKI  Przewodniczący  Rady  Jednostki  Pomocniczej  nr  6  Ligota-
Panewniki   podkreślił, że Biuletyn Informacyjny w chwili obecnej rozchodzi się w nakładzie 2.500
egzemplarzy i jest to ilość niewystarczająca. Ponadto Pan Przewodniczący zaznaczył, że w biuletynie
zamieszczane są sprawy o charakterze typowo lokalnym, ważne dla lokalnej społeczności, które
ciężko byłoby zamieścić w „Naszych Katowicach”.

Wobec braku dalszych zgłoszeń ze strony Państwa radnych Wiceprzewodniczący Komisji zamknął
dyskusję w przedmiotowym punkcie.

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. 

Pkt 10. Zakończenie posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Alicja MAZUR

Przewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu

Tomasz SZPYRKA

Wiceprzewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu

Krzysztof PIECZYŃSKI
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