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BRM.0012.5.7.2016.PS    
Protokół nr 7/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu 
 
Data posiedzenia: 18.7.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315. 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia:   13.00 
Godzina zakończenia posiedzenia:  14.10 
 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Tomasz Szpyrka. 
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych (na 10 ogółem). 
Radni nieobecni: 

1. Tomasz Maśnica, 
2. Borys Pronobis, 
3. Adam Skowron, 
4. Andrzej Zydorowicz. 

 
Goście obecni na posiedzeniu: 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice – Waldemar Bojarun, 
2. Naczelnik Wydziału Kultury -Edyta Sytniewska, 
3. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki -Sławomir Witek, 
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji -Marcin Stańczyk, 
5. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji Imprez Strategicznych -Ewelina 

Kajzerek, 
6. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka; MSZS - Włodzimierz Zarodkiewicz,  
7. Mieszkaniec Katowic – R___ R____ . 

 
 
Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka powitał zgromadzonych radnych oraz  gości obecnych na 
posiedzeniu. Następnie przedstawił zebranym porządek obrad. 
Radni członkowie Kultury, Promocji i Sportu, jednogłośnie – 6 głosów „za”, przyjęli porządek 
posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji: 
 

Porządek posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu: 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. 
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4. Miejskie konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu–liczby, procedury i możliwość 

ich usprawnienia. 
5. Opiniowanie projektów uchwał. 

1. [DS-638/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice uchylającej uchwałę w sprawie 
współfinansowania i współorganizacji na terenie Miasta Katowice, Turnieju 
Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021. 

6. Sprawy różne. 
1. Odpowiedź na zapytanie dot. możliwości przystosowania jednego z basenów 

miejskich do uprawiania skoków do wody - d/w Komisji. 
2. Odpowiedź na wniosek Komisji dot. ratowników wodnych na obiektach MOSiR - d/w 

Komisji 
7. Wolne wnioski. 

 
 
Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku uwag ze strony Radnych, poddał pod 
głosowanie projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu, jednogłośnie- 6 głosów „za”, przyjęli 
protokół nr 6/2016 (BRM.0012.5.6.2016)  z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 
20.06.2016 r. 
 
 
Punkt 3. 
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił Naczelnika Wydziału Kultury -Panią E. Sytniewską 
o zabranie głosu. 
 

Pani Naczelnik E. Sytniewska przedstawiła w skrócie wydarzenia kulturalne jakie miały miejsce  
w okresie od 20.06-18.07.2016 r. 
Oprócz wydarzeń cyklicznych, wspomniała o obchodach 80-lecia urodzin Erwina Sówki, malarza 
prymitywisty, jedynego żyjącego przedstawiciela „grupy janowskiej” oraz o koncercie Grzecha 
Piotrowskiego i  NOSPR-u  (9 lipca b.r.), z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. 
Pani Naczelnik omówiła także nadchodzące wydarzenia kulturalne.  
Oprócz kontynuacji stałych imprez takich jak m.in. Letni Ogród Teatralny, w miesiącu sierpniu 
odbędą się dwa festiwale muzyczne: OFF Festival w dniach 5-7 sierpnia b.r. oraz Tauron Nowa 
Muzyka  w dniach 18-21 sierpnia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i wobec braku 
pytań Radnych, poprosił Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki -Pana S. Witka o zabranie głosu. 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/kultura 3.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/Skan z_2016-07-12_2.PDF
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Pan Naczelnik S. Witek  przedstawił w skrócie materiał przekazany radnym, dot. bieżących 
wydarzeń sportowych. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przekazane informacje i  zapytał o szczegóły 
wydarzenia Otylia Swimm Tour, organizowanego przez Fundację Otylii Jędrzejczak. 
 

Pan Naczelnik S. Witek poinformował, że impreza odbędzie się na 4 września b.r. w katowickim 
AWF. W przedsięwzięciu oprócz samej Otylii Jędrzejczak, prawdopodobnie wezmą udział polscy 
olimpijczycy, którzy będą brali udział w nadchodzących Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 
2016. Impreza dedykowana głównie dla dziewcząt i kobiet będzie ogólnodostępna, choć z 
ograniczoną ilością miejsc. Zajęcia będą obejmowały nie tylko pływanie, ale także krótkie wykłady 
m.in. z zakresu psychologii i dietetyki.  
W celu promocji wydarzenia, zostanie uruchomiona specjalna strona internetowa, na której będzie 
można dokonać zapisu i zadeklarować udział w Otylia  Swimm Tour. 
 

Pan Radny A. Uszok w celu uzupełnienia informacji dot. bieżących wydarzeń sportowych, 
wspomniał, że w dniach 26-27 lipca b.r. w Katowicach-Kostuchnie, odbędzie się o Finał Mistrzostw 
Polski Młodziczek 2016 w siatkówce plażowej. 
 

Pan Naczelnik S. Witek potwierdził tą informację. Nie znalazła się ona w materiale przekazanym 
radnym, ponieważ na dzień opracowywania informacji, to wydarzenie nie było potwierdzone.  
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań i uwag, stwierdził wyczerpanie 
punktu 3 porządku posiedzenia. 
 
 
 
Punkt 4. 
Miejskie konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu – liczby, procedury i możliwość ich 
usprawnienia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił Naczelnika Wydziału Kultury-Panią E. Sytniewską, 
o zabranie głosu.  
 

Pani Naczelnik E. Sytniewska przedstawiła informacje dotyczące miejskich konkursów ofert. 
Każdego roku odbywają się dwie edycje konkursu. Pierwsza edycja obejmuje zadania w okresie:  
15 lutego-31 sierpnia. Druga edycja: 1 lipca-15 listopada. 
Kwota przeznaczona na obie edycje to średnio 1 mln zł. Nierozdysponowana kwota z pierwszej 
edycji przechodzi na drugą edycję. Nierozdysponowana kwota z drugiej edycji, zasila pulę tzw. 
„małych grantów”.  
Oferty cyklicznie składa ok. 80 organizacji pozarządowych. Spotkania branżowe są organizowane 
dwa razy w roku: w marcu, gdzie dokonywane jest podsumowanie roku poprzedniego,  omawiane 
są ewentualne zmiany prawne oraz w listopadzie. 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/kultura 4.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/Skan z_2016-07-12_3.PDF
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W trakcie spotkań, podmioty uczestniczące wychodziły z licznymi postulatami dot. usprawnienia 
współpracy z Miastem Katowice. Większość tych uwag zostało uwzględnionych, za wyjątkiem m.in. 
postulatu wydłużenia czasu trwania drugiej edycji konkursu.  
Zakończenie drugiej edycji w dniu 15 listopada jest konieczne, ze względu na wymóg dochowania 
terminów w zakresie sprawozdawczości.  W okresie 15 listopada do 15 lutego roku następnego, 
nieobjętym trybem konkursowym, stosowany jest dodatkowy tryb zakupu usług.   
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zapytał, jak się kształtuje popyt na organizację imprez oraz 
czy wysokość środków finansowych przeznaczanych na ten cel jest wystarczająca. 
 

Pani Naczelnik E. Sytniewska poinformowała, że wypracował się model współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zwłaszcza jeśli chodzi o projekty powtarzane w kolejnych latach.  Należy wskazać 
także, że coraz mniej ofert jest odrzucanych ze względów formalnych.   
Średnio w ramach jednej edycji wpływa ok. 120 -130 ofert. Ilość ofert kształtuje się na stałym 
poziomie. Ze strony Miasta formułowane są zachęty, by organizacje tworzyły projekty wspólne  
i interdyscyplinarne.  
W ocenie Pani Naczelnik, na chwilę obecną, nie ma naglącej potrzeby zwiększenia środków 
finansowych, które aktualnie wynoszą ok. 1 mln zł. i stanowią 1/3 budżetu Wydziału.  
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka nadmienił, że w ostatnich latach, gdy Miasto aplikowało  
o tytuły Europejskiej Stolicy Kultury i Miasta Muzyki UNESCO, pojawiło się wiele wydarzeń 
kulturalnych, zwłaszcza muzycznych i zapytał, czy ten trend będzie utrzymany. 
  
Pani Naczelnik E. Sytniewska odpowiedziała, że z wniosków aplikacyjnych wynikają pewne 
zobowiązania co do dalszego rozwoju i progres w tym zakresie będzie utrzymany. Miasto Katowice 
wspiera działalność muzyczną, poprzez finansowanie instytucji dla których organem prowadzącym 
jest Miasto, jak również dla innych podmiotów (np. Filharmonia).  
Pani Naczelnik dodała, że również Instytucja Kultury Miasto Ogrodów, która jest operatorem dla 
projektu Miasto Muzyki inicjuje różne działania, mające na celu wsparcie rozmaitych przedsięwzięć 
z zakresu kultury . Są to  m.in. muzykogranty i mikrogranty.  
 

Pan Radny A. Uszok  zapytał, czy wzorem zadań dot. polityki społecznej, była rozważana możliwość 
wprowadzenia do zadań z zakresu kultury, formuły projektów wieloletnich. 
 

Pani Naczelnik E. Sytniewska poinformowała, że zadania wieloletnie dot. polityki społecznej 
wynikają z obligów wyższego rzędu. Pytania dotyczące zadań wieloletnich, padały już w trakcie 
spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych.  
Dla działań w zakresie kultury, co do zasady podstawowym okresem jest rok budżetowy. Gdyby 
pojawił się ciekawy projekt wieloletni, należałoby go rozważyć. Wymagałoby to jednak zmian  
w polityce finansowej Miasta.   
 

Pan Radny A. Uszok odnosząc się do wspomnianej przez Panią Naczelnik kwestii projektów 
interdyscyplinarnych nadmienił, że przepisy prawne umożliwiają, by samorządy ustalały kompletny 
harmonogram konkursów na cały rok, bezpośrednio po uchwaleniu budżetu.  
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Zapytał, czy nie byłoby zasadne wprowadzenie takiego rozwiązania w mieście Katowice, aby 
podmioty potencjalnie zainteresowane, mogły się wcześniej z takimi informacjami zaznajomić. 
 

Pani Naczelnik E. Sytniewska poinformowała, że kompleksowe informacje są przekazywane  
w trakcie spotkań organizowanych z potencjalnymi oferentami.  Publikowane są również protokoły 
z tych spotkań.  
Informacje znajdują się ponadto na stronach internetowych. Dodała, że działania informacyjno-
promocyjne są prowadzone w sposób bardzo szeroki. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun dodał, że zawsze warto szukać nowych rozwiązań, jednak ilość 
wniosków (ofert) świadczy o tym, że informacje docierają do potencjalnych adresatów.  
W ocenie Pana Prezydenta, lepszym rozwiązaniem jest grupowane tematyczne, niż publikowanie 
informacji o wszystkich  konkursach w jednym, obszernym dokumencie. 
  
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i wobec braku 
innych pytań i uwag, poprosił w kolejności o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki 
Pana S. Witka. 
  
Pan Naczelnik S. Witek przedstawił procedurę i podstawy prawne działania Wydziału, dotyczące  
miejskich konkursów ofert. Są to: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
a także  ustawa o sporcie (wraz ze stosowną uchwałą Rady Miasta).  
Wspomniał także o programach współpracy z organizacjami pozarządowymi, uchwalanymi przez 
Radę Miasta i zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta.   
Konkursy są ogłaszane w listopadzie roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.  
Są one poprzedzone spotkaniami informacyjnymi z zainteresowanymi podmiotami, na których 
omawiane są m.in. priorytety związane ze strategią rozwoju sportu. 
Oferty składane są do grudnia, a w styczniu następuje rozstrzygnięcie konkursów poprzedzone 
stosowną opinią powołanej w tym celu komisji. Po rozstrzygnięciu podpisywane są umowy  
z kontrahentami. 
 

Pan Naczelnik S. Witek nadmienił, że organizacji, które w statutach mają wpisaną działalność 
sportową i biorą udział w konkursach jest ok. 290. Rocznie podpisywanych jest ok. 160-200 umów.  
Konkursy całoroczne dotyczą  organizacji uprawiania sportu i  szkolenia dzieci i młodzieży.  
Ponadto ogłaszane są konkursy dotyczące realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii, organizacji imprez w I i II półroczu oraz w ramach Akcji Zima i Akcji 
Lato. Dotacje są rozkładane w transzach, w celu ułatwienia wzajemnych rozliczeń; pozwala to także 
na bieżąca kontrolę realizacji zadań. 
Pan Naczelnik wspomniał także o wprowadzeniu generatora wniosków on-line, który umożliwi 
potencjalnym kontrahentom składanie ofert w formie elektronicznej, być może już od listopada 
2016 r. 
 

Pani Naczelnik E. Sytniewska w uzupełnieniu wskazała na wymogi formalne jakie muszą spełniać 
oferty. Dodała, że wzory ofert i umów są narzucone przez akty prawne wyższego rzędu i nie mogą 
ulec zmianie.  
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Pan Radny A. Uszok zapytał, czy sumy przekazywane w ramach dotacji, odpowiadają realnym  
potrzebom. 
 

Pan Naczelnik S. Witek poinformował, że dotacje to jedna z form współpracy. Ze względu na 
dobrze rozwiniętą bazę sportową, dodatkową formą wsparcia są np. symboliczne opłaty za 
wynajem obiektów, co w konsekwencji nie podwyższa kosztów funkcjonowania UKS-ów.   
Środków finansowych zawsze można by wydać  więcej, lecz warto wcześniej określić cele, aby 
wydatkowanie było racjonalne. Należy pamiętać, że dotowanie sportu (postrzeganego jako 
wszelkie formy aktywności ruchowej) przez Miasto, ma na celu przede wszystkim profilaktykę  
i poprawę zdrowia jego mieszkańców. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka za zgodą radnych, udzielił głosu Panu Włodzimierzowi  
Zarodkiewiczowi, który zapytał, czy jest możliwy udział w konkursach ofert,  trzech szkół lub Rad 
Rodziców, w celu dofinansowania SKS-ów. 
 

Pan Naczelnik S. Witek poinformował, że nie ma takiej możliwości, gdyż w świetle obowiązujących 
przepisów, w konkursach biorą udział podmioty w formie prawnej spółek lub stowarzyszeń. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań i uwag, stwierdził wyczerpanie 
punktu  4 porządku posiedzenia i zamknął dyskusję. 
 
 
 
Punkt 5.  
Opiniowanie projektów uchwał. 
1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice uchylającej uchwałę w sprawie współfinansowania  

i współorganizacji na terenie Miasta Katowice, Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open  
w latach 2015-2021. 

 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zapytał, czy w związku z przeniesieniem turnieju do 
Szwajcarii, Miasto zaoszczędzi środki finansowe, dotychczas przeznaczane na WTA Katowice Open. 
 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych -Pani E. Kajzerek oznajmiła, że 
środki finansowe będą przeznaczone na inne, planowane wydarzenia o charakterze sportowym. 
 

Przewodniczący Komisji  Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań i uwag, poddał pod głosowanie 
ww. projekt uchwały. 
 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
uchylającej uchwałę w sprawie współfinansowania i współorganizacji na terenie Miasta 
Katowice, Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021, w głosowaniu: 6 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały. 
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Punkt 6.  
Sprawy różne. 
 
1. Odpowiedź na zapytanie dot. możliwości przystosowania jednego z basenów miejskich do 

uprawiania skoków do wody -d/w Komisji. 
 
2. Odpowiedź na wniosek Komisji dot. ratowników wodnych na obiektach MOSiR -d/w Komisji. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poinformował, że w celu przeciwdziałania deficytowi 
na lokalnym rynku pracy, osób z uprawnieniami ratownika wodnego, będą czynione starania, 
by na jednym z kierunków na katowickiej AWF otwarto specjalizację, na której studenci będą 
mogli nabyć stosowne uprawnienia. 
  

 
Punkt 7 
Wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku zgłoszeń ze strony radnych, stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad, podziękował Radnym oraz gościom za udział w posiedzeniu.   
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Kultury,  
 Promocji i Sportu 

 

  Tomasz Szpyrka 
 
 
 
 

Protokołował  
Piotr Sawicki 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/odp  skoki do wody.PDF
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/odp  skoki do wody.PDF
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/mosir ratownicy.pdf

