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BRM.0012.5.4.2016.AM

Protokół nr 4/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 18.04.2016 r.

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:05

Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:24

 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA

Protokolant: Alicja MAZUR

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych ( na 10 ogółem).

Radni nieobecni: Piotr PIETRASZ, Borys PRONOBIS

Goście obecni na posiedzeniu:

1. Pani Marzena SZUBA – Wiceprezydent Miasta Katowice

2. Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice

3. Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury

4. Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki

5. Pani Małgorzata KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta

6. Pan Mieczysław ŻYREK – Naczelnik Wydziału Edukacji

7. Pani Małgorzata WÓJCIK – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem

8. Pani Ewa BISKUPSKA – Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowice ds. 

Organizacji Imprez Strategicznych
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9. Pani Agnieszka HAJDUK - SMACZNIEWSKA – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

w Wydziale Rozwoju Miasta

10. Pan Marek OGLĘDZIŃSKI – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

11. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – Portal: katowice24.info

12. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia i przyjecie porządku obrad.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  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 Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 18.04.2016r.

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. Funkcjonowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Rekrutacja, dostępna baza sportowa, 

dyscypliny sportowe.
5. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 

2015 rok.
1. [DS-525/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.
2. [DS-523/16] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 

dotyczącą roku budżetowego 2015. 
3. [DS-541/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 

'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 
Katowice w 2015 roku'. 

6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
8. Wolne wnioski.

Radni, członkowie komisji, w głosowaniu jednogłośnie – 8 głosów „za” przyjęli porządek obrad
zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji Pana Tomasza SZPYRKĘ.

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
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się z nim w Biurze Rady Miasta. 

Wobec  braku  pytań  i  uwag  ze  strony  Państwa  radnych  Przewodniczący  Komisji  poddał  pod
głosowanie przyjęcie protokołu nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu, które
odbyło się w dniu 21.03.2016r.

Radni,  członkowie  komisji,  w  głosowaniu  jednogłośnie  –  8  głosów  „za”  przyjęli  bez  uwag
protokół nr 3/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 21.03.2016r.

Pkt  3.    Bieżące  informacje  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  kultury  i  sportu.    (  Załącznik  nr  1  )
(  Załącznik nr2  )

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu  poprosił Panią
Edytę SYTNIEWSKĄ Naczelnika 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 21.03 do 18.04.2016r. oraz wykaz
zapowiedzi  najbliższych  zgłoszonych  imprez  na  terenie  miasta  Katowice  w  dniach  18.04.-
11.05.2016r.  Szczególną  uwagę  Pani  Naczelnik  zwróciła  na  następujące  wydarzenia:
Międzynarodowy Festiwal Akademickich Orkiestr Symfonicznych w dniach 19-22.04.2016r.,  143.
rocznicę  urodzin  Wielkiego  Syna  Ziemi  Śląskiej  Wojciecha  Korfantego  w  dniu  20.04.2016r.,
Uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 80. lecia prof. Jana Wincentego Hawela w dniu 22.04.2016r.,
5.  Katowicki  Jazzart  Festiwal  w dniach 25-30.04.2016r.,  Koncert  z  okazji  Jubileuszu 80.  urodzin
Jerzego Maksymiuka w dniach 1-3.05.2016r., 95. Rocznicę Wybuchu III Powstania Śląskiego w dniu
2.05.2016r., Narodowe Święto Konstytucji  3 Maja w dniu 3.05.2016r., Festiwal Katowice Kultura
Natura Duchowość w dniach 13-22.05.2016r. Ponadto Pani Naczelnik zwróciła uwagę komisji na
wydarzenia, które już się odbyły i wymieniła wśród nich następujące: Promocję książki: PLAKATY.
ROMAN KALARUS.  KATALOG ZBIORÓW MHK W DNIU 30.03.2016R.,  Uroczysty  Koncert  z  okazji
otwarcia  zabytkowego budynku Akademii  Muzycznej  po remoncie  w latach  2014-2016 w dniu
4.04.2016r.

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 w zakresie kultury oraz poprosił Pana Sławomira WITKA – Naczelnika Wydziału Sportu i
Turystyki o przedstawienie bieżących informacji w zakresie sportu.

Pan Sławomir  WITEK -  Naczelnik  Wydziału Sportu i  Turystyki przedstawił  informację o
imprezach sportowych i rekreacyjnych od 22.03 do 18.04.2016r., zapowiedzi imprez sportowych
oraz  rekreacyjnych od 19.04 do 11.05.2016r., informację o imprezach sportowych, rekreacyjnych i
targowych organizowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 21.03
do  17.04.2016r.  oraz  zapowiedzi  imprez  organizowanych  przez  MOSiR  w  okresie  od  18.04  do
10.05.2016r.  Ponadto  Pan  Naczelnik  poinformował,  że  nieobecność  na  komisji  Pana  Dyrektora
MOSiR wynika z jego udziału w debacie na temat hokeja w Polsce oraz podkreślił,  że w chwili
obecnej  obecność  Pana Dyrektora  w Spodku jest  niezbędna w celu  pokazania tam aktualnego
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zakresu prac i przygotowań do Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu podziękował za
przygotowaną informację oraz otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie porządku obrad.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ zapytał,  czy  Katowice  wycofały  się  z  walki  o  organizację
ważnych imprez  siatkarskich oraz zaznaczył,  że  Mistrzostwa Europy Siatkarzy w przyszłym roku
będą organizowane w krakowskiej Arenie, a przez 3 najbliższe lata liga światowa siatkarzy będzie
rozgrywana w Łodzi. 

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, że Katowice nie
wycofują się i dotychczasowe imprezy siatkarskie, które były organizowane w Katowicach i które
były oceniane bardzo dobrze na pewno wrócą do Katowic. Ponadto Pan Naczelnik podkreślił, że nie
zna szczegółów bezpośrednich rozmów, które były prowadzone w tej sprawie, w związku z czym
jest mu trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego stało się tak, że te imprezy będą rozgrywane w
Krakowie i Łodzi. 

 Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, że przez najbliższe lata w Katowicach w ogóle nie
będą rozgrywane żadne imprezy siatkarskie. 

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zaproponował
Radnemu  Andrzejowi  Zydorowiczowi  złożenie  zapytania  do  Prezydenta  Miasta  Katowice  w  tej
sprawie.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ  odpowiedział,  że  indywidualnie  zwróci  się  do  Prezydenta
Miasta Katowice w tej sprawie.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu  wobec braku
dalszych uwag i pytań ze strony Państwa radnych zamknął dyskusję w przedmiotowym punkcie,
stwierdzając iż komisja przyjęła przedłożoną informację w zakresie sportu.

Pkt 4.    Funkcjonowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Rekrutacja, dostępna baza sportowa,
dyscypliny sportowe.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu  poprosił  o
przedstawienie  informacji  będącej  przedmiotem  obrad  komisji  Pana  Marka  OGLĘDZIŃSKIEGO
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.

Pan Marek OGLĘDZIŃSKI Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w
Katowicach  zaprezentował  prezentację  multimedialną  oraz  przekazał  informację,  będącą
przedmiotem  obrad  komisji,  szczególną  uwagę  przywiązując  do  aktualnej  sytuacji  szkoły.  Pan
Dyrektor nawiązał do motta szkoły, które brzmi: „Mistrzostwo to sposób myślenia”, podkreślając, że
jest  to  celowo  dobrana  sekwencja  słów,  ponieważ  ma  podkreślać,  że  Szkoła  Mistrzostwa
Sportowego, to nie tylko osiągnięcia sportowe. Następnie wyjaśnił, że działalność szkoły opiera się
na:  zapisach  statutowych,  przepisach  oświatowych,  dokumentach  wewnątrzszkolnych.  Ponadto
Pan Dyrektor wyjaśnił, że organem prowadzącym nadzór nad działalnością szkoły jest Akademia
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Sportu spółka z Żywca, a pedagogiczny nadzór nad liceum sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Szkoła
jest szkołą niepubliczną na prawach publicznej, a Akademia Sportu prowadzi oprócz niej jeszcze 3
inne placówki.  Na przestrzeni  2 lat,  w ciągu których funkcjonuje  szkoła,  uczęszcza do niej  125
uczniów, w tym: 58 zawodników piłki nożnej (są to wszyscy zawodnicy GKS GieKSa Katowice S.A.),
25 osób trenujących piłkę ręczną (w większości są to zawodnicy UKS Imperium Katowice), 24 osoby
trenujące koszykówkę, 19 osób trenujących piłkę siatkową. Kadra prowadząca zajęcia i zarządzająca
to:  12  trenerów  I  i  II  klasy  trenerskiej,  25  nauczycieli  (w  większości  mianowanych  i
dyplomowanych),  psycholog sportowy, pedagog, trener przygotowania motorycznego, instruktor
pływania  oraz  masażysta.  Szkoła  rozwija  się  dynamicznie,  baza  lokalowa  to:  parter  i  I  piętro
budynku Zespołu Szkół  Budowlanych przy ul.  Techników 7,  w tym:  6 sal  dydaktycznych,  2 sale
językowe,  salę  audiowizualną,  gabinet  pedagoga,  16  -  stanowiskowa  sala  informacyjna,  pokój
nauczycielski i pokój trenerów. Organem prowadzącym szkołę jest Akademia Sportu prowadzona
przez Panią Prezes  Annę Tymińską. Cel i zadania szkoły to przede wszystkim działanie w ramach
systemu oświaty  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  oparciu  o  obowiązujące przepisy.  Szkoła  prowadzi
programy  nauczania,  uwzględniające  podstawy  programowe  zgodne  z  przepisami  prawa
oświatowego,  prowadzi  szkolenie  młodzieży  w  dyscyplinach:  piłka  nożna,  piłka  ręczna,  piłka
siatkowa  i  koszykówka  oraz  wstępnie  przymierza  się  do  rozbudowania  szkoły  o  sporty
indywidualne. Zadaniem szkoły jest stworzenie młodzieży optymalnych warunków umożliwiających
łączenie zajęć sportowych z zajęciami edukacyjnymi. Plany tygodniowe opracowywane są w taki
sposób,  aby  młodzież  mogła  bez  problemu  przemieszczać  się  z  zajęć  sportowych  na  zajęcia
edukacyjne i  odwrotnie. Ponadto w szkole dąży się do maksymalnego dostosowania działań do
możliwości uczniów i do ich indywidualnych potrzeb. Szkoła realizuje zajęcia sportowe w liczbie 16
godzin tygodniowo. Szkoła chce przygotować profesjonalistów, przy czym uświadamia, że wszyscy
zawodowcami  nie  zostaną,  natomiast  podkreśla  aspekty  prozdrowotne  uprawiania  sportu  i
aktywności  fizycznej.  Baza treningowa to przede wszystkim obiekty katowickiego MOSiR-u.  Pan
Dyrektor  podkreślił,  że  nie  można narzekać  na bazę sportową,  jeśli  chodzi  o  obiekty  piłkarskie
(zajęcia sportowe odbywają się na pełnowymiarowych boiskach), nieco gorzej jest w przypadku
koszykarzy, ale tu również nie ma co narzekać, gdyż maja do dyspozycji pełnowymiarowa halę na
Szopienicach, pracują również na AWF-ie Katowice, dobra dostępność jest również w przypadku
obiektów do piłki ręcznej oraz że najtrudniej jest z obiektami do gry w piłę siatkową. Zawodnicy
mają gwarantowaną odnowę biologiczną i fizjoterapię. Szkoła funkcjonuje w oparciu o współpracę
z następującymi podmiotami: GKS GieKSa Katowice S.A., Akademia Piłkarska Młoda GieKSa, Miasto
Katowice, Klub Środowiskowy AZS, TKKF Czarni  Katowice, UKS Imperium Katowice oraz posiada
umowę współpracy AWF Katowice.  Szkoła jest  również ośrodkiem szkolenia w piłce ręcznej  na
poziomie licealnym. Szkoła w pełni zabezpiecza młodzieży rozwój sportowy i edukacyjny. Uczniowie
są  dowożeni  na  zajęcia  transportem  szkolnym,  rodzice  mają  stały  kontakt  ze  szkoła,  dzięki
systemowi elektronicznemu. Przy szkole zlokalizowany jest internat Zespołu Szkół Budowlanych, z
którego obecnie korzysta 24 uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Szkoła ogłosiła nabór na lata
2016/2017 w tych samych dyscyplinach. Rekrutacja odbywa się zgodnie z terminami wyznaczonymi
przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Regulaminem Rekrutacji zamieszczonym na stronie szkoły.
Szkoła organizuje różnego rodzaju wyjścia dla młodzieży oraz podejmuje inicjatywy, które maja na
celu urozmaicenie uczniom procesu edukacyjnego. 

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu  poprosił  o
uzupełnienie informacji na temat szkoły Pana Mieczysława ŻYRKA Naczelnika Wydziału Edukacji.
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Mieczysław  ŻYREK  Naczelnik  Wydziału  Edukacji w  uzupełnieniu  zaznaczył,  ze  Liceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego jest szkołą niepubliczną oraz zaznaczył, że dotacja dla
szkół niepublicznych może być udzielona po złożeniu do 30.09. organowi właściwemu do udzielenia
dotacji  informacji  na  temat  liczebności  uczniów  planowanych  w  kolejnym  roku  budżetowym.
Podmiot  rozpoczynający  funkcjonowanie,  jako  podmiot  niepubliczny,  jeśli  nie  złoży  takiej
informacji, to musi finansować się ze środków własnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego złożyła
taka informację, w związku z czym dotacja została wypłacona już w roku 2015. Od stycznia do
sierpnia 2015r. szkoła otrzymywała dotację na 57 uczniów, od września 2015r., kiedy liczba uczniów
w szkole wzrosła, dotacja jest wypłacana na 125 uczniów. 

Pan Marek OGLĘDZIŃSKI Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w
uzupełnieniu przekazał  informację,  że  środki  pochodzące  z  dotacji  są  przeznaczone  na:  własny
transport, bezpłatne obozy szkoleniowe, markowy zestaw treningowy dla każdego ucznia.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu podziękował za
przygotowaną informację oraz otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie porządku obrad.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i  Sportu  zapytał Pana
Dyrektora, w odniesieniu do przekazanej informacji w sprawie poszerzenia oferty szkoły o sporty
indywidualne, jakie to będą dyscypliny sportowe.

Pan Marek OGLĘDZIŃSKI Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
odpowiedział, ze trwają rozmowy w tej sprawie. Pan Dyrektor nie wyklucza, że będzie to nabór na
2016/2017  rok  i  że  prawdopodobnie  będzie  to  klasa  interdyscyplinarna,  w  której  zajęcia
dydaktyczne odbywałyby się wspólnie, a następnie uczniowie byliby dowożeni na swoje zajęcia
sportowe.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał o bazę
transportową szkoły  i  o  kwestie  logistyki,  czy  w ogóle  jest  możliwość  pogodzenia  tego  w taki
sposób,  który  zapewni  uczniom  bezkolizyjny  dostęp  zarówno  do  zajęć  dydaktycznych,  jak  i
sportowych.

Pan Marek OGLĘDZIŃSKI Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
odpowiedział, że jest to możliwe do zrealizowania, że szkoła dysponuje odpowiednim transportem
i że już w tej chwili udaje się to pogodzić, ponieważ jest to kwestia odpowiedniego ułożenia planów
zajęć.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji  Kultury Promocji i  Sportu  zasugerował,
zwracając się do Pana Sławomira WITKA Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki, żeby zastanowić
się nad bazą dotycząca siatkówki, żeby uczniowie trenujący siatkówkę mieli możliwość częstszego
trenowania  na  pełnowymiarowych  obiektach  oraz  zapytał  Pana  Dyrektora  Oględzińskiego  o
problemy  związane  z  bieżącym  funkcjonowaniem  szkoły  np.  lokalizacyjne  i  skąd  pochodzą
uczniowie uczęszczający do szkoły.

Pan Marek OGLĘDZIŃSKI Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
odpowiedział, że w jego ocenie, lokalizacja szkoły na terenie Dąbrówki Małej jest bardzo dobra,
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natomiast są inne rzeczy, które należałoby poprawić. Ze względu na krótki okres naboru, rocznik
'98,  który  obecnie  jest  w  II  klasie,  nie  do  końca  odpowiada  standardom  szkoły  zarówno
edukacyjnym, jak i sportowym, lepiej jest już w przypadku roczniak '99, a docelowo zamierza się,
aby selekcja uczniów w procesie rekrutacji odbywała się w sposób profesjonalny. Szkoła docelowo
jest przede wszystkim dla młodzieży katowickiej, natomiast ma również na celu przyciągać młodzież
z miast ościennych.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał o kadrę
nauczycielską.

 Pan Marek OGLĘDZIŃSKI Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
odpowiedział, że w szkole pracuje 25 nauczycieli, w większości są to nauczyciele dyplomowani i
mianowani z Katowic. W chwili obecnej szkoła nie jest w stanie zapewnić im stałej pracy na etacie,
w związku z czym przyjeżdżają do szkoły na zajęcia, a następnie wracają do swoich macierzystych
placówek.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu podziękował za
przekazane informacje, a wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony  Państwa radnych zamknął
dyskusję w przedmiotowym punkcie porządku obrad.

Pkt 5.  Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za
2015 rok.

1. [DS-525/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.

2. [DS-523/16] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 
dotyczącą roku budżetowego 2015. 

3. [DS-541/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 
'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 
Katowice w 2015 roku'. 

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił Panią
Danutę KAMIŃSKĄ Skarbnika Miasta Katowice o wprowadzenie do projektu uchwały Rady Miasta
Katowice  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  miasta
Katowice za 2015 rok.

Pani  Danuta KAMIŃSKA Skarbnik  Miasta Katowice zwróciła  uwagę na fakt,  że  przyjęty
przez Radę Miasta Katowice budżet miasta Katowice na rok 2015 w ciągu roku ulegał wielokrotnie
zmianom,  których  dokonywano  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  W  wyniku
wprowadzonych  zmian  w  toku  realizacji  budżetu  planowane  dochody  ogółem  zwiększono  w
stosunku do planu na 1 stycznia 2015 r. o 5,7% i wykonane zostały w kwocie 1.659.394.025,37 zł,
co stanowi 101,3% planu po zmianach. Planowane wydatki  ogółem zwiększono w stosunku do
planu na 1 stycznia 2015 r. o 4,7% zrealizowano w wysokości 1.616.213.883,04 zł, co stanowi 89,2%
planu po zmianach. Nadwyżka operacyjna w 2015 r. osiągnięta została w wysokości 225.841.001 zł,
co stanowi 316,9% planu wynoszącego 71.267.729 zł. Zrealizowana nadwyżka operacyjna za 2015
rok była wyższa od założonej w planie po zmianach o 154.573.272 zł i wyższa od wykonania za 2014
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rok  o  41.468.888  zł  tj.  o  22,5%.  Dodatnia  różnica  pomiędzy  osiągniętymi  dochodami,  a
zrealizowanymi wydatkami wyniosła 43.180.142 zł i wynik był korzystniejszy od odnotowanego w
roku poprzednim (deficytu) o 280.325.310 zł. Osiągnięte wyniki operacyjne wskazują, że pomimo
dobrej koniunktury, która przełożyła się na wzrost dochodów zwłaszcza z tytułu udziału w podatku
PIT,  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych,  podatków  i  opłat  równocześnie  następuje  szybki
wzrost  wydatków  bieżących  w  tym  głównie  mających  charakter  stały.  Niezbędne  jest  zatem
podejmowanie  działań  skutkujących  zahamowaniem  wzrostu  wydatków  bieżących  zwłaszcza  w
obliczu ryzyka znaczącego obniżenia dochodów w związku ze zmiana przepisów jak  również w
sytuacji pogorszenia koniunktury. Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła dochody i wydatki
w następujących  działach:  630  Turystyka,  921  Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego,  926
Kultura fizyczna oraz Promocja, będących przedmiotem zainteresowania komisji. 

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu  podziękował
Pani Skarbnik za wprowadzenie do projektu uchwały oraz otworzył dyskusję w przedmiotowym
punkcie porządku obrad.

Radny Bartosz Wydra zapytał o zwrot podatku VAT do budżetu z lat poprzednich w ramach
zadania – międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

 Pani Danuta KAMIŃSKA Skarbnik Miasta Katowice  wyjaśniła procedurę ubiegania się o
zwrot podatku VAT w ramach tego zadania.

Radny  Tomasz  MAŚNICA zapytał  o  liczbę  „zero”  przy  zadaniu  „MDK  Ligota  –  budowa
wielofunkcyjnej sali widowiskowej” oraz podkreślił, że zaplanowane są środki w wysokości 200 tys.
zł, natomiast w pozycja wydatki nie przewiduje żadnych środków.

Pani Danuta KAMIŃSKA Skarbnik Miasta Katowice  poprosiła o udzielenie szczegółowych
wyjaśnień  Panią  Agnieszkę  HAJDUK  -  SMACZNIEWSKA  –  Kierownik  Referatu  Planowania
Przestrzennego w Wydziale Rozwoju Miasta.

Pani  Agnieszka  HAJDUK  -  SMACZNIEWSKA  –  Kierownik  Referatu  Planowania
Przestrzennego w Wydziale Rozwoju Miasta zaznaczyła, że na to zadanie zostały zabezpieczone
środki na lata 2017-2018.

Radny  Tomasz  MAŚNICA zapytał  o  remont  obiektu  sportowego:  Skatepark  na  Zadolu,
podkreślając, że wykonywane są w nim doraźne remonty poszczególnych elementów, natomiast
wymaga on kompleksowej modernizacji.

Pani Danuta KAMIŃSKA Skarbnik Miasta Katowice zaznaczyła, że w projekcie budżetu na
etapie planu pozycja dotycząca remontów, jest zazwyczaj pozycją pokrzywdzoną, niemniej jednak
w  trakcie  trwania  roku  budżetowego  zadania,  które  dotyczą  przede  wszystkim  remontu
niszczejącego majątku są traktowane priorytetowo i zadeklarowała, że przyjrzy się temu zadaniu i
sprawdzi, co można w tej sprawie zrobić.

W  kolejności Pan  Przewodniczący poprosił  o  wprowadzenie  do  projektu  uchwały  Rady  Miasta
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Katowice  w  sprawie przyjęcia  'Sprawozdania  z  wykonania  programu  zadań  społecznych  i
gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku'.

Pani  Agnieszka  HAJDUK  -  SMACZNIEWSKA  –  Kierownik  Referatu  Planowania
Przestrzennego w Wydziale Rozwoju Miasta wprowadziła projekt uchwały Rady Miasta Katowice
w  sprawie  przyjęcia  'Sprawozdania  z  wykonania  programu  zadań  społecznych  i  gospodarczych
miasta Katowice w 2015 roku'.

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan Tomasz
SZPYRKA  podziękował  Pani  Kierownik  za  wprowadzenie  projektu  uchwały  oraz  poprosił  Panią
Małgorzatę  WÓJCIK  Zastępcę  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Mieniem  o  przedstawienie
Informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego
2015.

Pani Małgorzata WÓJCIK Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem szczegółowo
omówiła Informację Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku
budżetowego 2015.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał o grunty
i obiekty poza granicami miasta Katowice, których właścicielem jest miasto.

Pani  Małgorzata  WÓJCIK  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Mieniem
odpowiedziała, że są to przede wszystkim grunty pod układy drogowe na granicy z Siemianowicami
Śląskimi i Chorzowem.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu  zapytał, jakie
działania podejmuje miasto w celu wykupu, ewentualnie zamiany działek, znajdujących się poza
granicami miasta i na jakim etapie są te działania.

Pani  Małgorzata  WÓJCIK  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki  Mieniem
odpowiedziała, że do pozyskania pozostały jeszcze dwie działki w obrębie stadionu Bukowa. Są to
działki stanowiące własność miasta Chorzów. Miasto Chorzów złożyło Katowicom ofertę wykupu.
W odpowiedzi  Katowice złożyły  kontrofertę  i  teraz  miasto Katowice oczekuje  na odpowiedź ze
strony Chorzowa.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu  poprosił  o
informację na temat wykupu ww. działek w momencie, gdy negocjacje w tej sprawie będą już w
fazie końcowej.

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan  Tomasz
SZPYRKA  podziękował  Pani  Małgorzacie  WÓJCIK  Zastępcy  Naczelnika  Wydziału  Gospodarki
Mieniem za przedstawienie Informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego
dotyczącej roku budżetowego 2015 oraz zarządził głosowanie nad projektem  uchwały Rady Miasta
Katowice  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  miasta
Katowice za 2015 rok.
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Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za
2015 rok,w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” -
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta
Katowice w 2015 roku'.

Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie  przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych
miasta Katowice w 2015 roku', w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Pkt 6.   Opiniowanie projektów uchwał.

Pan Tomasz SZPYRKA - Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu poinformował,
że na dzisiejsze posiedzenie nie wpłynęły projekty uchwał.

Pkt 7.   Sprawy różne.

Pan Tomasz SZPYRKA -  Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poinformował,
że na dzisiejsze posiedzenie Komisji nie wpłynęła żadna dodatkowa korespondencja oraz zapytał,
czy radni członkowie Komisji zgłaszają jakieś sprawy w przedmiotowym punkcie porządku obrad.

Radny Tomasz MAŚNICA zapytał, czy miasto ma możliwość dalszego wsparcia dla klubów
sportowych, w związku z ich obawami, co do braku możliwości korzystania z lodowiska w Spodku.
Ponadto Pan Radny podkreślił, że kluby obawiają się wprowadzenia przez nowego operatora cen
zaporowych, które będą przekraczały ich możliwości finansowe, co w konsekwencji spowoduje, że
kluby przestaną tam trenować.

Pan Sławomir WITEK Naczelnik Wydziału Sportu i  Turystyki poinformował, że do końca
czerwca zostaną zachowane dotychczasowe warunki, natomiast do końca maja kluby otrzymają
propozycje i będą mogły negocjować nowe warunki z operatorem. 

Pan Tomasz SZPYRKA -  Przewodniczący Komisji  Kultury Promocji  i  Sportu  zapytał Pana
Naczelnika WITKA, czy dobrze rozumie, że nowemu operatorowi będzie zależało na wydłużeniu
godzin funkcjonowania obiektu i że postara się o zwiększenie kadry obsługującej obiekt.

Pan Sławomir WITEK Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki odpowiedział, że podejrzewa,
że  operatorowi  będzie  zależało  na  wydłużeniu  godzin  funkcjonowania  obiektu.  Ponadto  Pan
Naczelnik  zasugerował,  aby wstrzymać się  z  jakimikolwiek  interwencjami  co do ceny,  do czasu
ostatecznej odpowiedzi operatora w tej sprawie.

W punkcie chęć zabrania głosu wyraził  Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ Wiceprezes Miejskiego
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Szkolnego Związku Sportowego, 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 – 8 głosów „za”
wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Włodzimierza Zarodkiewicza.

 Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego
zapytał, czy miasto będzie pobierało opłaty i  dokonywało rozliczeń finansowych z operatorem z
tytułu ewentualnego korzystania przez operatora z placu pod Spodkiem, będącego w zarządzie
miasta Katowice w sytuacji,  gdy operator  będzie  chciał  tam zorganizować np.  strefę kibica lub
parking, podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Pan Sławomir WITEK Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki  odpowiedział, że na terenie,
którego administratorem jest miasto, żadna impreza nie może odbyć się bez zgody miasta. Ponadto
Pan Naczelnik podkreślił, że każdorazowo w takiej sytuacji warunki ustalane są w oparciu o cenniki,
wprowadzone zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice.

Pkt 8. Wolne wnioski.

Wobec braku zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie
porządku obrad, podziękował: radnym za aktywność podczas obrad komisji, stronie prezydenckiej,
przedstawicielom wydziałów i  zaproszonym gościom za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w
zakresie analizowanych zagadnień.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Alicja MAZUR

Przewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu

Tomasz SZPYRKA
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