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BRM.0012.5.10.2015.ŁK

Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 19.10.2015 r.
 
Miejsce posiedzenia: sala 315 Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00
Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:35
 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA

Protokolant: Łukasz Koźlik 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych.

Radni nieobecni: Piotr PIETRASZ, Aleksander USZOK

Goście obecni na posiedzeniu:

1. Pani Marzena SZUBA – Wiceprezydent Miasta Katowice,
2. Pan Janusz WALĄG – Sekretarz Miasta Katowice,
3. Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki,
4. Pani Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury,
5. Pan Marcin STAŃCZYK – Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji,
6. Pan Bogdan SZAFLARSKI – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji,
7. Pani Marta CHMIELEWSKA – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. 

Organizacji Imprez Strategicznych
8. Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
9. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku 

Sportowego w Katowicach,
10. Pan Rajmund RAŁ – Prawo i Sprawiedliwość.
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Pkt 1. Rozpoczęcie 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:

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 edukacji artystycznej realizowanej na terenie miasta Katowice.
5. Opiniowanie projektów uchwał.

1. [DS-310/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Katowicach.

2. [DS-312/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w 
Katowicach.

3. [DS-332/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta 
Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn 
Dywizji 1A w 2016 roku.

6. Sprawy różne:
1. Informacja dotycząca podsumowania 7 edycji "Silesia Marathonu". 
2. Informacja dotycząca organizacji przez Miasto Katowice MŚ w hokeju na lodzie 

Dywizji 1A w 2016 roku.
3. Odpowiedź na wyciąg z protokołu Komisji dotyczący zapytania Pana Radnego 

Macieja Biskupskiego w kwestii partnera strategicznego obchodów tegorocznych 
"Urodzin Miasta". - KUL-I.4041.9.2015/MW-K

4. Do wiadomości: Pismo Naczelnika Wydziału Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Departamentu Ochrony Zabytków z dnia 24 września 2015 r, 
dotyczące informacji o udzieleniu dotacji Start Management Piotr Gerber w 
wysokości 300 tysięcy złotych przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania, pn. 
Katowice-Szopienice, Walcownia Cynku (pocz. XXw.): remont i konserwacja 
elewacji, renowacja okien oraz montaż instalacji sygnalizacji pożaru.

7. Wolne wnioski.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu, 
zaproponował zmianę kolejności procedowania poszczególnych punktów posiedzenia, polegającą 
na  przeniesieniu  opiniowania  punktu  5.3  tj.   zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Miasta  
Katowice  w sprawie  promocji  Miasta  Katowice  jako  Miasta  Gospodarza  Mistrzostw Świata  w  
hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku  do punktu 6.2 w którym omawiana będzie 
informacja dotycząca organizacji przez Miasto Katowice MŚ w hokeju na lodzie Dywizji 1A w 
2016 roku.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: - 6 głosów „za”, 
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.”, bez uwag przyjęli porządek obrad wraz z zmianą,  
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, iż protokół dostępny był na stronach portalu Rady Miasta Katowice, jak też można się z 
nim było zapoznać w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i pytań ze strony Państwa Radnych, 
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu  nr  9/2015  z  posiedzenia 
komisji Kultury, Promocji i Sportu, które odbyło się w dniu w dniu  14.09.2015r.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” przyjęli bez uwag protokół nr 9/2015 z posiedzenia 
komisji w dniu 14.09.2015r.

Pkt 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta Katowice w zakresie   kultury   i   sportu  .  

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił 
Panią  Jowitę  HERCIG  –  Kierownik  Referatu  Merytorycznego  w  Wydziale  Kultury  o 
przedstawienie bieżących informacji z zakresu kultury.

Pani Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury na 
wstępie zaznaczyła, iż jak zwykle przygotowana została informacja dotycząca ważniejszych imprez 
kulturalnych jakie odbyły się na terenie miasta Katowice w terminie 14 września – 19 października, 
oraz zapowiedzi imprez kulturalnych, które odbędą się w najbliższym czasie.

Z ważniejszych imprez, które miały już miejsce Pani Kierownik wymieniła:
 17  września  -  uroczyste  spotkanie  z  okazji  jubileuszu  70l  lecia  Miejskiej  Biblioteki 

Publicznej w Katowicach;
 18 września - inauguracja 71. Sezonu Artystycznego Filharmonii Śląskiej;
 19  września  –  inauguracja  Sezonu  Artystycznego  Orkiestry  Symfonicznej  i  Chóru 

Filharmonii Śląskiej;
 22-27 września -  Festiwal Filmowy „Ars Independent 2015”;
 26  września  –  koncert  na  jubileusz  25.  lecia  Zespołu  Śpiewaków  Miasta  Katowice 

„Camerata Silesia”;
 26-27 września – 6. Metropolitalna Noc Teatrów;
 30 września – koncert inaugurujący sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach oraz 80. lecia NOSPR;
 2  października  –  III.  Nadzwyczajny  Koncert  Inauguracyjny  XVII.  Międzynarodowego 

Konkursu Pianistycznego im. Fr. Chopina;
 3 października – 35.edycja RAWA BLUES FESTIWAL 2015;
 11 października – wielka gala „Ambasadora Polszczyzny 2015”;
 11-25  października  –  XXV.  Międzynarodowy Festiwal  młodych  Laureatów  Konkursów 

Muzycznych;
 13-17 października -  12. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Katowice – Dzieciom.

Z zapowiedzi imprez, które odbędą się w najbliższym czasie Pani naczelnik wymieniła:

 12-29 października – 14. festiwal NORDALIA;
 20-25 październik – 6 Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN;
 22-25 październik – 10. Silesian Jazz Festiwal;
 11 listopada – obchody Narodowego Święta Niepodległości;

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY,%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/19.10.2015/RMK%2019.10.2015%20pkt.3.PDF
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY,%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/19.10.2015/RMK%2019.10.2015%20punkt%203_sport.PDF
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 13 listopada – III. Katowickie Dni Henryka Mikołaja Góreckiego;

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

Radny  Arkadiusz  GODLEWSKI  zapytał  czy  urząd  dysponuje  danymi  ile  karnetów 
zostało sprzedanych na wydarzenie jakim był „Rawa Blues Festiwal 2015”. Pan Radny poprosił też 
o informację, ile z tych karnetów sprzedano w Katowicach, a ile poza Katowicami.

Pan  Radny  został  poinformowany,  iż  odpowiedzi  na  przedmiotowe  pytania  zostaną 
dostarczone na piśmie.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec 
braku dalszych pytań w przedmiocie bieżących informacji z zakresu kultury zamknął dyskusję i 
poprosił  Pana  Sławomira  Witka  –  Naczelnika  Wydziału  Sportu  i  Turystyki  o  przedstawienie 
bieżących informacji z zakresu sportu.

Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki zaznaczył,  iż 
tradycyjnie  na posiedzenie przygotowana została  informacja  dotycząca imprez sportowych oraz 
rekreacyjnych zorganizowanych w dniach 15-16 września, oraz zapowiedzi imprez, które odbędą 
się  w  najbliższym  czasie.  Do  informacji  została  także  dołączona  informacja  o  imprezach 
sportowych  rekreacyjnych  i  targowych  organizowanych  w obiektach  MOSiR w Katowicach  w 
okresie od 24 sierpnia do 18 października.

Z  ważniejszych,  większych  imprez  organizowanych  na  terenie  miasta  Pan  Naczelnik 
wymienił:

 19 września - „Olimpijskie Pożegnanie Lata”;
 04 października - „Silesia Marathon”;

natomiast z imprez, które mają się odbyć, Pan Naczelnik wymienił:

 23-24 października  – młodzieżowe mistrzostwa Polski  w stylu klasycznym w zapasach, 
które odbędą się w małej hali „Spodka”.

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

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zapytał ile wyniósł finansowy udział miasta Katowice w 
„Silesia Maratonie”. 

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki odpowiedzi, iż pytania 
dotyczące organizacji „Silesia Marathonu” stanowią odrębny punkt posiedzenia, który omawiany 
będzie w pkt. 6.1. Pan Naczelnik zaznaczył także, iż Wydział Sportu i Turystyki nie zajmowała się 
tym wydarzeniem z ramienia urzędu. Odpowiedzialny był za to Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. 
Organizacji Imprez Strategicznych, którego przedstawicielka obecna jest na posiedzeniu.

Pan  Tomasz  SZPYRKA –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu, w 
związku  z  chęcią  zabrania  głosu  w  dyskusji  Przez  Pana  Włodzimierza  ZARODKIEWICZA – 
Wiceprezesa Miejskiego Szkolnego Związku. Sportowego w Katowicach, wystąpił z wnioskiem o 
udzielenie głosu w dyskusji osobie spoza rady.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu jednogłośnie – 8 głosów „za” 
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udzielili  głosu  Panu  Włodzimierzowi  ZARODKIEWICZOWI  –  Wiceprezesowi Miejskiego 
Szkolnego Związku. Sportowego w Katowicach.

Pan  Włodzimierz  ZARODKIEWICZ  –  Wiceprezes Miejskiego  Szkolnego  Związku 
Sportowego w Katowicach zaznaczył,  iż  zarówno na  lodowisku na  Jantorze  jak  i  na  Spodku 
ruszyły  ślizgawki.  Pan  Wiceprezes  zaznaczył,  iż  obecnie  drużyna  HC  GKS  Katowice  nie 
przystąpiła do rozgrywek w ekstraklasie, a lodowisko przy Spodku ma wydłużony czas działania. 
Czy nie można zatem zorganizować więcej ślizgawek niż tylko 3 w tygodniu. Taka ilość ślizgawek 
zdaniem  Pana  Wiceprezesa  jest  niesatysfakcjonująca,  biorąc  pod  uwagę  także  pod  uwagę,  że 
Katowice gościć będą drużyny dywizji 1A podczas mistrzostw Świata w hokej na lodzie w 2016 
roku.

Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaznaczył, 
iż aktualna ilość ślizgawek jest satysfakcjonująca, a ich obłożenie waha się w granicach 60-70%. 
Jeżeli obłożenie tych ślizgawek się zwiększy wtedy będzie można zastanowić się nad zwiększeniem 
ich ilości. Pan Dyrektor zaznaczył także, iż lodowisko było otwarte 24 godz na dobę, jednak jedynie 
kilka  podmiotów  skorzystało  z  tego  wydłużonego  czasu,  co  skłoniło  do  ograniczenia 
funkcjonowania  lodowiska  24h  na  dobę  tylko  w  weekendy.  Odnosząc  się  do  klubu  HC GKS 
Katowice Pan Dyrektor zaznaczył, iż posiada on jeszcze dwie drużyny, które regularnie uczestniczą 
w rozgrywkach i korzystają z tafli lodowiska przy Spodku.

 Pan  Tomasz  SZPYRKA –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu, 
podziękował za udzielone odpowiedz, a w związku z brakiem dalszych głosów zamknął dyskusję w 
przedmiotowym punkcie stwierdzając, iż komisja przyjęła przedmiotowe informacje.

Pkt. 4 Informacja na temat edukacji artystycznej realizowanej na terenie miasta Katowice.

 Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zaznaczył na wstępie, iż obszerna informacja dotycząca omawianego tematu została dostarczona 
Państwu Radnym i umieszczona na stronach internetowych. Pan Przewodniczący poprosił  Pana 
Bogdana  Szaflarskiego  –  Zastępcę  Naczelnika  Wydziału  Edukacji  o  omówienie  przedłożonej 
informacji.

Pan Bogdan SZAFLARSKI – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji zaznaczył  na 
wstępie, iż edukacja artystyczna w Katowicach odbywa się na trzech płaszczyznach. Pierwsza i 
zarazem  najbardziej  profesjonalna  to  szkolnictwo  artystyczne,  które  przyporządkowane  jest 
ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. Takich szkół artystycznych jest w Katowicach pięć, i 
są to szkoły zarówno plastyczne jak i muzyczne. Cztery z nich wchodzą w skład zespołu szkół: 
Ogólnokształcąca  Szkoła  Sztuk  Pięknych  im.  Władysława  Pankiewicza,  Liceum  Plastyczne  w 
Zespole szkół Plastycznych, Zespół Szkół Muzycznych z Państwową Szkołą Muzyczną 1 stopnia 
im Stanisława Moniuszki i Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Karola Szymanowskiego 
oraz funkcjonująca przy ul. Teatralnej Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych nieco odbiega sposobem kształcenia od innych 
szkół, gdyż cykl kształcenia w tej szkole trwa 6 lat. Naukę podejmują w niej absolwenci 6 letniej 
szkoły podstawowej i przez 6 lat realizują program kształcenia ogólnego z zakresu gimnazjum i 
liceum ogólnokształcącego.  Do tego dochodzą także przedmioty zawodowe.  Liceum Plastyczne 
natomiast przyjmuje absolwentów gimnazjum, a nauka trwa cztery lata przy realizacji programu 
kształcenia z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz przedmioty zawodowe.

Szkoły  artystyczne  kształcą  w  następujących  specjalnościach  artystycznych  takich  jak 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY,%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/19.10.2015/RMK%2019.10.2015%20pkt.4.PDF
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techniki graficzne, techniki rzeźbiarskie, jubilerstwo oraz fotografia. Szkoły muzyczne natomiast 
zapewniają kształcenie na wszystkich instrumentach muzycznych.

Kolejną płaszczyzną kształcenia artystycznego są placówki kształcenia pozaszkolnego. W 
Katowicach są dwa tego typu obiekty: Pałac Młodzieży w Katowicach, oraz Młodzieżowy Dom 
Kultury.  W pałacu Młodzieży prowadzone są pracownie choreograficzne, muzyczne, plastyczne, 
rzeźby,  ceramiki,  rękodzieła  i  witrażu  oraz  teatralno-impresaryjna.  W  Młodzieżowym  Domu 
Kultury  edukacja  artystyczna  realizowana  jest  w  ramach  zajęć  muzycznych,  plastycznych, 
tanecznych oraz teatralnych.

W analizowanym opracowaniu podane zostały szczegółowe dane dot. liczby nauczycieli, 
ilości godzin oraz liczby wychowanków uczestniczących w poszczególnych rodzajach zajęć.

Odnosząc  się  do  edukacji  artystycznej  prowadzonej  w  szkołach  ogólnodostępnych  Pan 
Szaflarski zaznaczył, iż jest ona prowadzona na wszystkich etapach wychowawczych. W I etapie, 
który obejmuje klasy 1-3 szkoły podstawowej edukacja artystyczna prowadzona jest na zajęciach z 
zakresu edukacji muzycznej w wymiarze 95 godzin w ciągu cyklu kształcenia, oraz na zajęciach z 
zakresu edukacji plastycznej także w wymiarze 95 godzin.

Na  II  etapie  kształcenia,  obejmującym klasy 4-6  szkoły podstawowej  kontynuowane  są 
zajęcia rozpoczęte na pierwszym etapie w zakresie muzyki i plastyki w wymiarze po 95 godzin na 
cykl kształcenia.

Na III  etapie  obejmującym gimnazjum, dalej  kontynuowana jest  edukacja artystyczna w 
zakresie muzyki i plastyki w wymiarze 30 godzin na cykl kształcenia.

Na IV etapie, który obejmuje szkoły średnie następuje ukoronowanie edukacji artystycznej 
poprzez wprowadzenie przedmiotu „Wiedza o Kulturze”, który realizowany jest w wymiarze 30 
godzin na cykl kształcenia. W zakresie rozszerzonym dochodzi także historia muzyki oraz historia 
sztuki.

Podsumowując  Pan  Szaflarski  zaznaczył,  iż  minimalny  obowiązkowy  wymiar  godzin 
wspomnianych  wyżej  zajęć  w  czasie  edukacji  publicznej  określają  przepisy  Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w  szkołach publicznych, 
natomiast  treści  kształcenia  oraz  umiejętności,  które  powinien  posiąść  uczeń  po  zakończeniu 
każdego z  etapów edukacji,  określają  przepisy rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w 
sprawie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w 
poszczególnych typach szkół. Szczegółowo są one opisane w materiałach jakie otrzymali Państwo 
Radni.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował za udzielone informacje i zwrócił się z pytaniem dotyczącym wyliczeń, w których 
podana jest  ilość osób na każdym etapie,  która korzysta  i  uczęszcza do wszystkich podmiotów 
kształcących w zakresie edukacji artystycznej.

Pan Bogdan SZAFLARSKI – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji w udzielonej 
odpowiedzi zaznaczył, iż Wydział Edukacji nie posiada takich zestawień, gdyż nie jest organem 
prowadzącym dla wszystkich placówek. Wszystkie jednak szkoły czy to publiczne czy też nie maja 
obowiązek  3  razy  w  ciągu  roku  sporządzać  sprawozdanie  związane  z  systemem  informacji 
oświatowej.  Procedura składania  tych  sprawozdań jest  jednak zhierarchizowana i  miasto  zbiera 
sprawozdania ze szkół prowadzonych przez Katowice, bądź ze szkół niepublicznych, które jednak 
są wpisane do rejestru szkół publicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Katowice.  Te 
sprawozdania  są  z  kolei  przekazywane  kuratorowi  oświaty  i  dalej  do  ministerstwa.  Ze  szkół 
artystycznych  sprawozdania  zbiera  Centrum edukacji  Artystycznej  a  oni  do  Ministra  Kultury  i 
Dziedzictwa Narodowego. Stąd też miasto nie ma dostępu do tego typu sprawozdań. Jeżeli jednak 
jest pilna potrzeba to Wydział edukacji będzie się starał takie dane pozyskać.
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Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował kontynuując zaznaczył, iż interesuje go, ile uczniów szkoły muzycznej i plastycznej 
jest uczniami katowickich szkół, a ile szkół spoza miasta.

Pan Bogdan SZAFLARSKI – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji wyjaśnił, iż z 
danych jakie posiada Wydział edukacji nie można wprost takich informacji wyciągnąć. Nabór do 
szkół  które  prowadzi  miasto  realizowany jest  za  pomocą wyspecjalizowanego  programu,  który 
wspomaga  rekrutację,  jednak  analiza  w  tym  programie  dotyczyć  będzie  jedynie  szkół 
prowadzonych przez miasto.

Odnosząc  się  do  sedna  pytania  Pana  Przewodniczącego  Pan  Szaflarski  zaznaczył,  iż  w 
przypadku  szkół  prowadzonych  przez  miasto  Katowice  przy  rekrutacji  widać  nadwyżkę  dzieci 
spoza miasta nad tymi którzy wcześniej uczęszczali do katowickich szkół i kontynuują tutaj naukę. 
W przypadku III Liceum Ogólnokształcącego, Sląskich Technicznych Zakładów Naukowych to ok 
60-70% uczniów. Nie oznacza to jednak, że wszyscy absolwenci naszych szkół podejmują naukę w 
szkołach artystycznych poza miastem, nie mniej jest to grupa 200-300 uczniów, którzy z rożnych 
powodów kształcą się poza miastem.

Radny Arkadiusz GODLEWSKI zaznaczył, iż przedstawiona informacja jest niezwykle 
rzetelna i szczegółowa, zwłaszcza w opisie podstawy programowej. Zdaniem Pana radnego w tym 
obszarze  nadrabiane  są  zapóźnienia  z  dwóch  dekad,  kiedy  edukacji  artystycznej  właściwie  w 
szkołach nie było. Trzeba obecnie patrzeć w jakim kierunku ta edukacja się rozwija, zwłaszcza w 
mieście, które bardzo intensywnie stawia na kulturę. Pan Radny zapytał czy w ramach podstawy 
programowej uczniowie mogą uczestniczyć w przedsięwzięciach kulturalnych jak teatr,  muzeum 
itp.,  czy są to  tylko zajęcia  klasowe. Czy zajęcia  te  mają głównie charakter  indywidualny,  czy 
oferują np. prace w zespole. Czy instytucje kultury aktywnie wpływają na system edukacji, czyli  
żeby  promować  aktywność  kulturalną  wśród  osób  które  takiej  tradycji  i  nawyków  nie  mają 
wyrobionych.

Pan Bogdan SZAFLARSKI – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji w odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  w  ramach  prowadzonych  zajęć  organizowane  są  wyjścia  do  instytucji  kultury, 
albowiem podstawa programowa zobowiązuje do tego nauczycieli. Generalny cel prowadzenia tych 
zajęć, to przygotowanie młodego człowieka do świadomego i pełnego uczestnictwa w kulturze. Tak 
więc oprócz teorii wdrażana jest też praktyka, gdzie uczniowie wychodzą na koncerty, spektakle 
teatralne czy do galerii sztuki. Temat współpracy instytucji kultury ze szkołami był omawiany na 
ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, a materiał był przygotowany przez Wydział Kultury.

Radny  Tomasz  MAŚNICA nawiązał  do  informacji  o  uczniach,  którzy  wybierają 
kształcenie  w  innym  mieście.  Pan  Radny zapytał  czy  są  prowadzone  jakieś  badania  i  analizy 
dotyczące ich wyboru, tego co wpływa na taki a nie inny wybór. Z drugiej strony są też uczniowie 
którzy przyjeżdżają z miast sąsiednich kształcić się w Katowicach. Jakie elementy ich zachęciły do 
takiego wyboru.

 Pan Bogdan SZAFLARSKI – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji w odpowiedzi 
zaznaczył, iż od wielu lat nabór do katowickich szkół prowadzony jest z wykorzystaniem systemu 
elektronicznego.  System  ten  daje  duże  możliwości  w  przetwarzaniu  danych  i  uzyskiwaniu 
informacji.  Tak więc wiemy ilu uczniów i z jakich miast rozpoczęło kształcenie w katowickich 
szkołach. Najwięcej uczniów jest w tych szkołach, które odbierane są przez uczniów i ich rodziców 
jako najbardziej renomowane w mieście i rejonie. Duże znaczenie ma również wynik katowickich 
szkół w ogólnopolskich rankingach jak np. Ranking Szkół Perspektywy. Z wyróżniających się szkół 
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to III Liceum Ogólnokształcące, które ze szkół regionu jest tam plasowane najwyżej. Dodatkowo 
liceum to wyspecjalizowało się w profilu biologiczno-chemicznym, więc ci którzy je kończą udają 
się  an  studia  medyczne,  a  skończenie  tej  szkoły  jest  gwarantem sukcesu.  Kolejną  szkoła,  ale 
wyspecjalizowana  w  kierunku  matematyczno-fizycznym,  jest  VIII  Liceum  ogólnokształcące. 
Obserwować można także wzrost popularności innych liceów ogólnokształcących jak np. II Liceum 
Ogólnokształcące z klasami dwujęzycznymi (hiszpański) oraz biologią, która jest tam postawiona 
na  wysokim poziomie.  Coraz  więcej  uczniów z  innych miast  składa  podania  do  IV czy do X 
Liceum Ogólnokształcącego, co jest wynikiem dobrego miejsca tych szkół w rankingu wyników 
maturalnych.

Odnosząc  się  do  innych  szkół  w  rejonie,  to  wyżej  w  rankingu  plasuje  się  V  Liceum 
Ogólnokształcące w Bielsku-Białej. Bardzo cenione jest V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, 
do którego ucieka część uczniów z Katowic. Natomiast z bilansu dodatniego to w Katowicach jest 
więcej uczniów z Chorzowa, niż tych uczących się w Chorzowie, a pochodzących z Katowic.

Podsumowując Pan Szaflarski zaznaczył, iż aktualnie nie robiono szczegółowych badań, o 
których wspominał  Pan Radny,  jednak głównym elementem, który przyciąga uczniów do danej 
szkoły to głównie jej renoma.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował za udzielone informacje, a wobec braku dalszych pytań zamknął przedmiotowy temat 
i zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt 5. Opiniowanie projektów uchwał.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zaznaczył, iż posiedzenie Komisji wpłynęły trzy projekty uchwał, które wymagają opinii Komisji. 
Pierwszym  z  nich  jest  projekt  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach. W 
związku z powyższym Pan Przewodniczący poprosił Panią Jowitę HERCIG – Kierownik Referatu 
Merytorycznego w Wydziale Kultury, o przybliżenie radnym założeń przedłożonego projektu.

Pani  Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale  Kultury 
zaznaczyła, iż przedmiotowa uchwała reguluje stan faktyczny, ponieważ zmiana do statutu MBP w 
Katowicach  została  już  podjęta.  Zgodnie  jednak  z  ustawą  dotyczącą  ogłaszania  aktów 
normatywnych, raz w roku gmina zobowiązana jest do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, co 
właśnie czynione jest przedmiotową uchwałą. Następnie Pani Kierownik zacytowała uzasadnienie 
uchwały  zgodnie  z  którym:  „Niniejszą  uchwałą  przyjmuje  się  tekst  jednolity  uchwały  Nr  
XXVI/596/12  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  12  września  2012  r.  w  sprawie  nadania  statutu  
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach , do której tekst statutu stanowi załącznik. Uchwała  
ta została zmieniona uchwałą Nr VI/95/15 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2015r. Tekst  
jednolity  przyjmuje  się  na  podstawie  zapisu  art.  16  ust.  3  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o  
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz.  
1172 z późn. zm.), zgodnie z którym teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza  
organ właściwy do wydania aktu normatywnego.”

 Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował  za  przedstawione wyjaśnienia,  a  wobec braku pytań  poddał  pozytywną opinię  do 
przedłożonego projektu uchwały pod głosowanie.

Komisja Kultury,  Promocji  i  Sportu  po zapoznaniu się  z  projektem uchwały  Rady 
Miasta Katowice  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu  
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Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, jak też wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez 
Panią Jowitę Hercig – Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury, w głosowaniu: 
8 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 0 głosy „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony 
projekt uchwały.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
poinformował, iż kolejną drukiem co do którego wymagana jest opinia komisji jest projekt uchwały 
Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu 
Muzeum Historii Katowic w Katowicach. W związku z powyższym Pan Przewodniczący ponownie 
poprosił  Panią  Jowitę  HERCIG – Kierownik  Referatu  Merytorycznego  w Wydziale  Kultury,  o 
przybliżenie radnym założeń przedłożonego projektu.

Pani  Jowita  HERCIG –  Kierownik  Referatu  Merytorycznego  w Wydziale  Kultury 
zaznaczyła, iż analogicznie jak w przypadku wcześniejszej uchwały przyjmuje się „ ...tekst jednolity  
uchwały Nr XXXV/792/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania statutu  
Muzeum Historii  Katowic w Katowicach,  do której tekst  statutu stanowi załącznik.  Uchwała ta  
została zmieniona uchwałą Nr VIII/143/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015r.

Tekst jednolity przyjmuje się na podstawie zapisu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000  
r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 197,  
poz. 1172 z późn. zm.), zgodnie z którym teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa  
ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego...”

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował  za  przedstawione wyjaśnienia,  a  wobec braku pytań  poddał  pozytywną opinię  do 
przedłożonego projektu uchwały pod głosowanie.

Komisja Kultury,  Promocji  i  Sportu  po zapoznaniu się  z  projektem uchwały  Rady 
Miasta Katowice  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu  
Muzeum Historii  Katowic  w Katowicach, jak też wysłuchaniu  wyjaśnień udzielonych przez 
Panią Jowitę Hercig – Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury, w głosowaniu: 
8  głosów  „za”,   0  głosów  „przeciw”,  0  głosów  „wstrzym.”  pozytywnie  zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały.

Pkt. 6 Sprawy różne:
Pkt 6.1 Informacja dotycząca podsumowania 7 edycji "Silesia Marathonu".

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił 
Panią Martę Chmielewską – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji 
Imprez  Strategicznych  o  przedstawienie  informacji  dotyczącej  podsumowania  kolejnej  edycji 
„Silesia Marathonu”.

Pani Marta CHMIELEWSKA – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds. Organizacji Imprez Strategicznych zaznaczyła, iż stosowny materiał został przygotowany dla 
Państwa  Radnych.  Jak  dodała,  Miasto  Katowice  poprzez  Pełnomocnika  Prezydenta  ds.  Imprez 
Strategicznych,  wsparło finansowo przedmiotową imprezę kwotą 50 tys  zł  brutto,  oraz poprzez 
dodatkowe  działania  logistyczne  i  organizacyjne.  Podczas  przygotowań  do  samego  maratonu 
przeprowadzona  została  szeroko  zakrojona  kampania  informacyjna.  Mieszkańcy  zostali 
poinformowani  za  pomocą  ulotek  o  godzinach  zamknięcia  poszczególnych  ulic,  jak  też  mogli 
zapoznać  się  z  mapą  trasy  oraz  komunikatem  aby  nie  parkować  samochodów  na  miejscach 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY,%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/19.10.2015/RMK%2019.10.2015%20punkt%206.1.PDF
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postojowych przylegających do trasy biegu. Dodatkowo na stronach internetowych KZK GOP oraz 
miasta  Katowice  zostały  opublikowane  komunikaty  o  utrudnieniach  w  funkcjonowaniu 
komunikacji   miejskiej  podczas  maratonu.  Został  wykorzystany  także  Katowicki  Internetowy 
System  Smsowy.  Przy  współpracy  z  Instytucją  Kultury  Miasto  Ogrodów,  Miasto  Katowice 
zorganizowało dwie strefy kibicowskie,  a Wydział Promocji  zorganizował konkurs na najlepszą 
grupę kibicowską dopingującą biegaczy podczas trwania maratonu. Pierwsze trzy grupy otrzymały 
nagrody finansowe.

Sam maraton  rozpoczął  się  o  godz  9:00,  a  o  godz 15:30  impreza  została  zakończona  i 
przywrócono ruch na zamkniętych ulicach. Same ulice wyłączane były z ruchu czasowo, w trakcie 
przebiegania biegaczy, więc nie było trwałego wyłączenia ulicy na kilka godzin.

Pani Inspektor zaznaczyła także, iż impreza uzyskała bardzo dużą popularność, a miasto 
liczy na to iż współpraca z fundacją „Silesia Pro Active” -  pomysłodawcą maratonu będzie się 
okładać korzystnie w kolejnych latach.

Radny Andrzej  ZYDOROWICZ zaznaczył,  iż  faktycznie informacja o przebiegu trasy 
maratonu  była  rozpropagowana  bardzo  szeroko,  nawet  na  klatkach  poszczególnych  budynków, 
czego wcześniej  nie praktykowano. Zdaniem Pana Radnego przyczyniło to się do pozytywnego 
odbioru tej imprezy przez mieszkańców. Pan Radny potwierdził tez iż zamykanie ulic ograniczono 
podczas tej imprezy do minimum. Pan Radny zaznaczył, iż kwota 50 tys zł, o których wspomniała 
Pani Inspektor nie oszałamia, tym bardziej iż organizator starał się pozyskać wyższą dotację. Czy ta 
impreza jest zatem imprezą miejską, czy imprezą prywatną dotowaną przez miasto. To ze miasto 
udzieliło dotacji i przeprowadziło szeroką kampanię informacyjna jest bardzo pozytywne, ale czy 
można tą imprezę nazwać już miejską?

Pani Marta CHMIELEWSKA – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds.  Organizacji  Imprez Strategicznych zaznaczyła,  iż  prócz 50 tys  zł  o których wspomniała, 
impreza została także wsparta działaniami przeprowadzonymi przez Wydział Promocji.

Pan  Marcin  STAŃCZYK  –  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Promocji zaznaczył,  iż 
Wydział  Promocji  podpisał  z  organizatorem –  fundacją  „Silesia  Pro  Active”  umowę dotyczącą 
działań promocyjnych na rzecz miasta. W ramach tych działań miasto mogło prezentować materiały 
promocyjne  o  mieście  tak  na  miejscu  startu  i  mety  jak  i  podczas  samego  biegu  i  w  trakcie 
organizowanych przez  organizatora  wydarzeń i  konferencji.  Kwota  jaką  wygospodarował  na  ta 
okazje  wydział  wyniosła  36,9  tys  zł  brutto,  co  łącznie  z  kwota  o  jakiej  mówiła  Pani  Marta 
Chmielewska daje prawie 87 tys zł.

Dodatkowo  organizatora  biegu  wsparto  poprzez  działania  logistyczne  polegające  na 
zabezpieczeniu czy dostarczeniu systemu nagłośnieniowego, organizacji strefy „START-META”, 
wypożyczenie  i  dostarczenie  sceny  na  potrzeby  maratonu  oraz  szereg  innych  działań 
aktywizacyjnych tak dla uczestników biegu jak i dla kibiców. Wszystkie te działania miały na celu 
spowodować  to,  aby  w  trakcie  biegu  miasto  nie  zamierało,  a  jego  mieszkańcy  aktywnie 
uczestniczyli w tym wydarzeniu. 

Po przeliczeniu tego ekwiwalentu na pieniądze, wyjdzie, iż faktycznie miasto dofinansowało 
wspomnianą imprezę kwotą prawie 100 tys zł, co jest już niebagatelną sumą.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ stwierdził,  iż  w  niektórych  miejscach  biegu  liczba 
kibiców  była  bardzo  mała,  czego  przykładem  była  ul.  Graniczna  gdzie  nieliczni  mieszkańcy 
kibicowali  uczestnikom maratonu. Pan Radny dodał,  że nie wie jak wyglądała ilość kibiców w 
innych częściach miast, ale na Os. Paderewskiego na pewno jest to miejsce, gdzie trzeba będzie 
podjąć działania aktywizacyjne w przyszłych edycjach.
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Radny Arkadiusz GODLEWSKI w nawiązaniu do materiału jaki został przygotowany w 
punkcie  dotyczącym  informacji  podsumowującej  7  edycję  „Silesia  Marathonu” zaznaczył,  iż 
potrzebna jest informacja dotycząca łącznej kwoty jaką wydatkowano z budżetu miasta Katowice, 
na tą imprezę, w szczególności z puli  „inne”, co pozwoli mieć ogląd na całość wydatkowanych 
środków. Pan Radny zapytał także jak procentowo kształtują się środki z budżetu miasta na tle  
całego budżetu  „Silesia Marathonu”. Wtedy dopiero będzie wiadomo, czy faktyczna kwota jaką 
miasto  wsparło  tą  imprezę  jest  duża  czy  mała.  Zdaniem Pana  Radnego  maraton  i  bieganie  są 
jednym z współczesnych wizerunków miasta,  a  Katowice powinno się w takie  przedsięwzięcia 
znacznie bardziej angażować. Biegać może każdy, jednak problemem jest to, że nie każdemu się 
chce. Pan Radny dodał, iż członkowie komisji, jeżeli zaangażowanie miasta w ten projekt okaże się 
istotne, powinni się zastanowić aby wspólnie z organizatorem zmienić nazwę tego wydarzenia na 
„Katowice  Marathon”,  nawiązując do strategi  rozwoju sportu  w mieście,  która  promuje miasto 
poprzez sport. Nie ma bowiem miasta Silesia, jest miasto Katowice, które stara się bardzo mocno 
wypromować przez sport.

Pan Marcin STAŃCZYK – Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji w nawiązaniu do 
wypowiedzi  Pana  Radnego  Godlewskiego  zaznaczył,  iż  Wydział  Promocji  nie  ma  dostępu  do 
całościowego  budżetu  organizatora,  gdyż  nie  są  to  informacje  publicznie  dostępne,  nie  mniej 
wspólnie z Biurem Prasowym wystąpi z prośbą o takie dane.

Radny  Maciej  BISKUPSKI w  nawiązaniu  do  wcześniejszej  dyskusji  stwierdził,  iż 
przebieg  maratonu  powinno  się  oceniać  poprzez  pryzmat  ludzi  w  nim  uczestniczących,  a  nie 
kibicujących. Istotą tego typu wydarzeń jest bowiem zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w 
tego typu wydarzeniach.

Pan  Radny  odniósł  się  do  przebiegu  trasy  wyznaczonej  w  dzielnicy  Koszutka.  Trasa 
przebiegała  ulicami  Morcinka,  Sokolskiej,  Chorzowskiej  i  Korfantego  co  stanowiło  zamknięty 
kwadrat i w momencie kiedy te ulice były wyłączone stanowiły spore utrudnienie dla tamtejszych 
mieszkańców.

Pani Marta CHMIELEWSKA – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds.  Organizacji  Imprez Strategicznych zaznaczyła,  iż  przyjmuje uwagę Pana Radnego co  do 
przebiegu trasy na Koszutce,  zapewniając jednocześnie,  iż w przyszłorocznej  edycji  będzie ona 
bardziej przemyślana.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował  za  udzielone  informacje,  a  wobec  braku  dalszych  pytań  zamknął  dyskusję  i 
zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Pkt. 6.2 Informacja dotycząca organizacji przez Miasto Katowice MŚ w hokeju na lodzie 
Dywizji 1A w 2016 roku.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił 
Panią  Martę Chmielewską – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji 
Imprez Strategicznych o przedstawienie informacji dotyczącej organizacji przez miasto Katowice 
MŚ w hokeju na lodzie Dywizji 1A w 2016 roku.

Pani Marta CHMIELEWSKA – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds.  Organizacji  Imprez Strategicznych stwierdziła,  iż 15 maja br.  Międzynarodowa Federacja 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY,%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/19.10.2015/RMK%2019.10.2015%20punkt%206.2.PDF
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20KULTURY,%20PROMOCJI%20I%20SPORTU/19.10.2015/RMK%2019.10.2015%20punkt%206.2.PDF


-projekt-

Hokeja na Lodzie podjęła decyzję o ponownym przyznaniu organizacji MŚ Dywizji 1A Polsce. W 
dniu 23 czerwca Polski Związek Hokeja na Lodzie wystosował do Prezydenta Miasta Katowice 
pismo z propozycją współpracy przy organizacji mistrzostw. Prezydent Miasta Katowice pismem z 
dnia 1 lipca wystosował pismo zwrotne z informacją o zainteresowaniu ze strony miasta Katowice 
organizacją tego prestiżowego wydarzenia. Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w dniu 18 
września br, podjął uchwałę, w której jednoznacznie i ostatecznie wskazał miasto Katowice jako 
miasto gospodarza tych niezwykle ważnych zawodów. Kopie tej uchwały Panowie Radni otrzymali 
wraz z materiałami. Mistrzostwa mają się odbyć w dniach 23-29 kwietnia 2016 roku, a rywalami 
reprezentacji Polski będą zespoły Słowenii, Austrii, Włoch, Japonii oraz Korei Południowej. Awans 
do elity światowego hokeja wywalczą dwie najlepsze drużyny tych zawodów.

Główna arena rozgrywek będzie zlokalizowana w hali  Spodka. Same mistrzostwa są też 
doskonałą bazą do promocji miasta Katowice na świecie, jak tez przysłużą się popularyzacji hokeja 
na lodzie w rejonie.

 Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ w  nawiązaniu  do  informacji  dotyczącej  organizacji 
przez miasto Katowice MŚ w hokeju na lodzie Dywizji 1A w 2016 roku, zaznaczył,  iż oprócz 
kosztów jakie zostały zapisane w projekcie uchwały, tj. 3 mln zł, dochodzą też kwoty pod pozycją 
inne (np. przygotowania obiektów sportowych, w tym płyty lodowiska na głównej hali Spodka). 
Dlatego zapytał jak będzie wyglądać całościowa dotacja z budżetu miasta Katowice na tą imprezę 
Pan Radny zapytał także, czy wpływy ze sprzedaży biletów trafią także do miasta Katowice.

Pani Marta CHMIELEWSKA – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds.  Organizacji  Imprez  Strategicznych zaznaczyła,  iż  zgodnie  z  projektem  uchwały  na 
organizację mistrzostw przeznaczona jest kwota 3 mln zł, z tego 1,5 mln zł w tym roku, a do tego 
także nieodpłatne udostępnienie hali lodowiska „Spodek”.

Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaznaczył, 
iż koszt przygotowania tafli na mecz hokeja to koszt ok 60 tys zł dziennie, gdyż dochodzi obsługa, 
natomiast w pozostałych dniach to ok 40 tys. zł, przy czym należy założyć iż całość imprezy będzie 
obejmowała okres ok 2 tygodni.

Radny Arkadiusz GODLEWSKI zaznaczył,  iż  oprócz tego,  że miasto wykłada znowu 
dużą  pulę  pieniędzy,  należy  mieć  na  uwadze  to,  iż  jest  to  kolejna  impreza,  którą  spychamy 
„Spodek”  na  drugą  ligę.  Są  to  bowiem mistrzostwa świata,  które  nie  kończą  się  wyłonieniem 
mistrza, tylko daja szansę na to aby w kolejnym turnieju grać o ten tytuł. Pan Radny zauważył też, 
iż walka o organizacje tego turnieju nie była zażarta, a miasto Katowice przelicytowało Kraków, 
który na chłodno podszedł do oceny zysków i strat. Tak więc Katowice dostały imprezę, która ani 
specjalnie się nie sprzeda, ani nie przyniesie pieniędzy miastu, ani prestiżu dla obiektu na którym 
ma  być  rozgrywana.  Dlatego  też  Pan  Radny popiera  pytanie  Radnego  Zydorowicza  dotyczące 
wszystkich  kosztów  jakie  poniesie  Katowice  organizując  te  mistrzostwa,  oraz  spodziewanych 
profitów  dla  miasta.  Bardziej  od  tego,  że  Katowice  zostaną  pokazane  w  ogólnoświatowych 
mediach,  liczy się  to,  ile  gości  przybędzie do miasta,  i  ile  zostawią tutaj  pieniędzy (wynajęcie 
hotelu, zakupy etc.). Władze miasta nie potrafią chyba jeszcze tego dostrzec i walczyć o imprezy, 
które przyniosą realne korzyści dla miasta zarówno finansowe, jak i medialne.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał 
czy zostały już podjęte próby, lub ustalono harmonogram działań promocyjnych związanych z tą 
imprezą.  Pan  Przewodniczący  obawia  się  bowiem,  iż  może  dojść  do  sytuacji,  jak  ubiegłych 
mistrzostwach w Krakowie,  gdzie było bardzo małe zainteresowanie tą imprezą, nawet podczas 
kulminacyjnego meczu z Węgrami,  na  który ściągano uczniów krakowskich szkół.  Czy miasto 
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Katowice będzie starało się zapełnić halę spodka, jak nie we wszystkich, to w większości meczy? 
Dodatkowo obecnie nie znamy kosztów biletów, a te z ubiegłorocznej imprezy były bardzo drogie.

 Pan Marcin STAŃCZYK – Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji w odpowiedzi 
zaznaczył, iż podpisana ma być umowa z organizatorem Mistrzostw Świata. Ta umowa ma w sobie 
szereg  zapisów  dotyczących  akcji  promocyjnej,  które  realizowane  będą  przez  organizatora. 
Zadaniem miasta będzie odpowiednie nadzorowanie tych działań, aby nie doszło do sytuacji, jaka 
można było obserwować podczas imprezy w Krakowie. W chwili obecnej jest jednak za wcześnie 
aby mówić o konkretnych harmonogramach. 

Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż w prezentacji padło stwierdzenie, że mistrzostwa 
Dywizji 1A przysłużą się popularyzacji hokeja na lodzie w rejonie. Obecnie Katowice mają dwa 
kluby hokejowe, z czego HC GKS Katowice nie wystawił drużyny do rozgrywek w ekstraklasie, a 
drugi klub Naprzód Janów zajmuje jedno z końcowych miejsc w tabeli. Perspektywa na przyszłość 
tych dwóch klubów jest bardzo niepokojąca. Pan Radny zapytał jak zatem będzie promowany ten 
sport w mieście. Czy nasze drużyny odczują te działania i złapią oddech i będzie można ta grę jakoś 
poukładać, czy też ta impreza nie przyniesie żadnych korzyści dla hokeja w mieście.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż hokej jest 
dyscypliną z ogromnymi tradycjami w Katowicach i miasto robi wszystko aby funkcjonował on 
dalej.  Nie  mniej  nie  wszystko  zależy  od  miasta,  a  głównie  od  tego  co  dzieje  się  wewnątrz 
„polskiego  hokeja”.  Zdaniem  Pana  Naczelnika  to  co  działo  się  przez  ostatnie  kilka  lat  w 
rozgrywkach ekstraklasy hokeja nie było winą miasta, ale wiązało się bezpośrednio z działaniami 
Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.  Co roku na hokej  w Katowicach przeznaczane są spore 
dotacje. Dodatkowo założeniem Władz Miasta jest powstanie jednego silnego klubu hokejowego, 
już od przyszłego roku, który będzie mógł podjąć równorzędna walkę w ekstralidze hokejowej i nie 
będzie permanentnie zadłużony,  jak ma to teraz miejsce.  Nie mniej, ma to być ewolucja, a nie 
rewolucja  i  opierać się  będzie  na mocnych stronach katowickiego hokeja,  a  na pewną są nimi 
szkolenie dzieci i młodzieży.

Kontynuując  Pan Naczelnik  zaznaczył,  iż  wszystko zależeć  będzie  od  tego  jakie  kwoty 
zapisane zostały w budżecie na rok 2016. Nie mniej co roku każdy z prezesów wie jaką kwotą 
dysponuje i musi zamknąć się w tej kwocie, a nie zaciągać zobowiązania na które nie ma pokrycia.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ zaznaczył,  iż  w  sprawie  hokeja  jesteśmy świadkami 
rażącej niesprawiedliwości. Jedyny klub w ekstraklasie – Naprzód Janów ma kłopoty finansowe, a 
jego Prezes występował do Prezydenta Miasta Katowice o skromną dotację 300 tys zł,  nie niej  
dotychczas nie otrzymał ani złotówki. Jak dodał Pan Radny z jednej strony, Miasto lekką ręką daje 
3 mln na organizację mistrzostw, choć nie jest to jedyny koszt tej imprezy, a z drugiej strony na 
rodzimy hokej, który promuje miasto, nie może przeznaczyć skromnej kwoty 300 tys zł. Pan Radny 
zaznaczył, iż dodatkowe koszty tych mistrzostw, do których trzeba będzie doliczyć przygotowanie, 
mrożenie i demontaż tafli w głównej hali Spodka, znacznie podrożą koszt tej imprezy. Dlaczego 
miasto  podczas  trwania  tej  imprezy nie  chce wypromować lokalnego hokeja i  wspomóc swoją 
drużynę, chyba że nie chce u siebie w ogóle hokeja.

Na koniec Pan Radny zaapelował, aby każda impreza do której miasto dokłada dużą kwotę 
pieniędzy,  pociągała  są  sobą  lokalny  rozwój   i  promocję  danej  dyscypliny  sportowej,  bo  na 
omawianym przykładzie takich działań nie widać.

 Pan Sławomir WITEK – Naczelnik  Wydziału Sportu i  Turystyki  w nawiązaniu  do 
wypowiedzi Pana Radnego Zydorowicza zaznaczył, iż promowanie miasta poprzez sport, zgodnie 
ze  strategią,  odnosi  się  do  dużych  imprez  sportowych,  które  przynieść  mają  miastu  chlubę  i 
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przyciągać ze sobą inwestorów dla wszelkiego rodzaju biznesu jaki może się ulokować w mieście, 
oraz wnieść korzyści dla samych mieszkańców miasta. Nie mniej budżet samorządu nie jest bardzo 
elastyczny i nie można w nim dowolnie dysponować pieniędzmi. Cały czas urząd jest w kontakcie z 
Prezesem Naprzodu Janów i stara się wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie dla tego zespołu, aby 
spokojnie mógł zakończyć rozgrywki w obecnym roku kalendarzowym i nie zrezygnować z udziału 
w ekstraklasie. Kłopoty tego klubu nie wiążą się z tym, że brakuje pieniędzy na bieżącą działalność 
klubu,  ale  z  tym,  iż  pieniądze  które  mają  na  to  iść  są  zajmowane  na  poczet  wcześniejszych 
zaległości.

 W przypadku HC GKS Katowice problem polega na tym, iż zajęcia komornicze pochłaniają 
każdą dotację z miasta. Tak więc gdyby kluby miały czyste konto, to dotacje jakie otrzymują z 
miasta  w  konkursach,  pozwoliłyby im spokojnie  funkcjonować.  Dodatkowo prezesi  klubów w 
trudnym  rynku  sponsorów,  starają  się  pozyskać  dodatkowe  środki,  ale  jest  to  ciężka  sprawa. 
Natomiast  bez  sponsorów  ciężko  jest  grać  na  wyższym  poziomie,  szczególnie  tam,  gdzie  z 
zawodnikami podpisywane są kontrakty.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, że wartość promocyjna Mistrzostw Świata w 
Hokeju  na  Lodzie  Dywizji  1A nie  jest  duża.  Pan  Radny  zaznaczył,  iż  miasto  nie  powinno 
analizować  z  czego  wynikają  problemy  danego  klubu,  ale  skupić  się  na  faktycznym  braku 
pieniędzy, który ma przełożenie na formę i wyniki. Przeciętnego mieszkańca miasta nie interesuje z 
której puli  finansowana jest dana impreza czy klub,  to wszystko są pieniądze samorządu, czyli 
podatników i podatnik ma prawo oczekiwać, iż dany klub otrzyma wsparcie od miasta. Tak więc 
Pan Naczelnik ma robić wszystko aby wyasygnować pieniądze dla Naprzodu, gdyż jest to klub 
środowiskowy, oparty na zawodnikach pochodzących z rodzin górniczych, dla których jest całym 
życiem. Pan Radny zaznaczył też, iż jest argument historyczny, gdyż kiedyś w Katowicach grały 
trzy kluby hokejowe:  Baildon,  GKS i  Naprzód,  które walczyły w ekstraklasie  i  były w ścisłej 
czołówce.

Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki  w  odpowiedzi 
zaznaczył, że rozumie że jest to klub środowiskowy z zasługami, jednak obowiązkiem pracownika 
samorządowego jest  przestrzeganie dyscypliny budżetowej, tym bardziej  że pieniądze w danym 
wydziale są ograniczone. Jednak obecnie toczą się staranie aby wysupłać jeszcze środki na małego 
granta, które poratują klub w najpilniejszych potrzebach.

Pan  Włodzimierz  ZARODKIEWICZ  –  Wiceprezes Miejskiego  Szkolnego  Związku 
Sportowego  w  Katowicach zaznaczył,  iż  miał  przyjemność  uczestniczyć  jako  sędzia  w 
Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie w 1997 roku i wie, że pełne trybuny da się osiągnąć 
jedynie na meczach w których udział bierze reprezentacja Polski. Na wcześniejszych meczach na 
hali  było bardzo dużo wolnych miejsc.  Czy zatem miasto,  aby zapobiec takiej  sytuacji  planuje 
jakieś  imprezy  wspomagające,  na  kształt  „Basketmani”,  która  towarzyszyła  mistrzostwom  i 
aktywizowała młodzież szkolną. Odnosząc się do kosztów mistrzostw, Pan Wiceprezes zapytał, czy 
zostały w nie  wliczone również bandy dla  lodowiska,  które są  dość drogie.  W listopadzie i  w 
grudniu odbywa się też turniej EIHC w Katowicach. Czy te imprezy miasto dostało w „bonusie” 
czy też musiało do nich dopłacić. Strefa kultury i sportu kosztowała 1,5 mld złotych, a nie udało się 
w  ramach  niej  wybudować  obiektów  kasowych,  przez  co  przed  każdą  imprezą  pojawia  się 
koszmarny kontener do sprzedaży biletów. Czy miasto będzie jednak starało się zmienić ten obraz 
rzeczy.

Pani Marta CHMIELEWSKA – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds.  Organizacji  Imprez  Strategicznych w  odpowiedzi  zaznaczyła,  iż  miasto  planuje  imprezy 
wspomagające same mistrzostwa, nie mniej na razie nie została podpisana umowa i  ciężko jest 
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sprecyzować założenia takiej imprezy. Nie mniej na pewno akcja społeczna, która zwiazana jest z 
hokejem, będzie realizowana. Odnosząc się do usytuowania kontenera kasowego pod „Spodkiem” 
Pani Inspektor zaznaczyła, że prowadzone są rozmowy ze Związkiem Piłki Ręcznej, który zapewni 
specjalny  pawilon  do  sprzedaży,  który  będzie  mógł  też  być  wykorzystywany  podczas  innych 
imprez. Pani Inspektor zaznaczyła też, iż do turniejów EIHC miasto nie dokłada pieniędzy.

Radny  Tomasz  MAŚNICA zapytał  czy  infrastruktura  jaka  związana  będzie  z 
mistrzostwami świata, przejdzie później na własność miasta, czy też organizator zabierze ją ze sobą.

Pan  Stanisław  WĄSALA  –  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji w 
odpowiedzi zaznaczył, iż cały sprzęt przejdzie na własność miasta, jednak, żeby z niego skorzystać 
płyta głównej hali „Spodka” powinna być przystosowana do trwałego mrożenia

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec 
braku dalszych zgłoszeń zamknął dyskusję. Pan Przewodniczący zaznaczył, iż w przedmiotowym 
punkcie opiniowany będzie także projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji 
Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 
1A w 2016 roku.

Pani Marta CHMIELEWSKA – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds.  Organizacji  Imprez Strategicznych sprecyzowała,  iż środki jakie ujęte  zostały w uchwale 
dotyczyć będą głównie działań promocyjnych związanych z mistrzostwami.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu 
zaznaczył, iż dopóki nie została podpisana stosowna umowa z organizatorem, nie można na chwilę 
obecną stwierdzić, czy kwota jaka została ujęta w uchwale nie zostanie zmieniona w przyszłym 
roku.

Radny Arkadiusz GODLEWSKI zaznaczył, iż jest to już kolejny projekt na komisji, gdzie 
nie ma jasno sprecyzowanych celów i wydatków, tylko, że akurat w tym przypadku kwota to już nie 
1 mln zł, ale 3 mln zł. Jeżeli ktoś chce wydać 3 mln zł i wie na co mają iść, to zawsze załącznikiem  
do  takich  uchwał  powinien  być  projekt  umowy  i  radni  mogą  się  do  niego  donieść.  W 
przedmiotowej uchwale tego nie ma, nie wiadomo na co mają być przeznaczone te 3 mln zł, nikt  
nie  może  dzielić  jednoznacznych  odpowiedzi,  a  jedną  wiadomą  jest  to,  że  środki  mają  być 
przekazane PZHL.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu  wobec 
braku dalszych zgłoszeń zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie pozytywną opinię komisji do 
projektu  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  w  sprawie  promocji  Miasta  Katowice  jako  Miasta 
Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku.

Komisja Kultury,  Promocji  i  Sportu  po zapoznaniu się  z  projektem uchwały  Rady 
Miasta  Katowice  w sprawie  promocji  Miasta  Katowice  jako  Miasta  Gospodarza  Mistrzostw  
Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku, jak też wysłuchaniu wyjaśnień 
udzielonych przez Panią Martę Chmielewską – Inspektor w zespole Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta  ds.  Organizacji  Imprez  Strategicznych   w  głosowaniu:  5  głosów  „za”,   3  głosy 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zaznaczył, iż w punkcie dotyczącym spraw różnych wpłynęły również dwa pisma:



-projekt-

 Odpowiedź na  wyciąg  z  protokołu  Komisji  dotyczący zapytania  Pana Radnego Macieja 
Biskupskiego w kwestii partnera strategicznego obchodów tegorocznych "Urodzin Miasta".

 Pismo  Naczelnika  Wydziału  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego, 
Departamentu  Ochrony  Zabytków  z  dnia  24  września  2015  r,  dotyczące  informacji  o 
udzieleniu  dotacji  Start  Management  Piotr  Gerber  w  wysokości  300  tysięcy  złotych 
przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania, pn. Katowice-Szopienice, Walcownia Cynku 
(pocz.  XXw.):  remont  i  konserwacja  elewacji,  renowacja  okien  oraz  montaż  instalacji 
sygnalizacji pożaru.

Przedmiotowe pisma, Radni – członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu, przyjęli do 
wiadomości.

Pkt. 7 Wolne wnioski.

Radny Tomasz MAŚNICA w ramach wolnych wniosków Pan Radny wyjaśnił, dlaczego 
głosował przeciw projektowi chwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice 
jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku. 
Jak  zaznaczył  w  pełni  popiera  wszelkie  działania  promocyjne  i  akcje,  które  rozpowszechniają 
uprawianie sportu wśród dzieci i młodzieży, ale w omawianej dziś uchwale jest tyle niejasności, że 
do końca nie wiadomo na co przeznaczone będą przedmiotowe środki.

Kontynuując Pan Radny podziękował Wydziałowi Promocji  za wsparcie,  po raz kolejny, 
dużej imprezy dla dzieci i młodzieży i z udziałem osób niepełnosprawnych, która miała miejsce w 
piątek i związana była z wyjazdem w góry. Pomoc ta dotyczyła wsparcia zarówno organizacyjnego 
jak i przedmiotowego w postaci upominków, które trafiły do uczestników wyprawy.

Pan Tomasz Szpyrka –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu  wobec 
braku  wniosków  i  zgłoszeń  w  dyskusji,  stwierdził  wyczerpanie  porządku  obrad,  podziękował 
Radnym  za  aktywność  podczas  obrad  Komisji,  a  stronie  prezydenckiej,  przedstawicielom 
wydziałów  i  zaproszonym  gościom,  za  udzielanie  wyczerpujących  wyjaśnień  w  zakresie 
analizowanych zagadnień. 

Na tym posiedzenie zakończono.
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