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BRM.0012.5.2.2016.AM

Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 8.02.2016 r.

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

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:05

Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:07

 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA

Protokolant: Alicja MAZUR

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem).

Radni nieobecni: Krzysztof PIECZYŃSKI

Goście obecni na posiedzeniu:

Pan Waldemar BOJARUN – Wiceprezydent Miasta Katowice

Pani Marzena SZUBA – Wiceprezydent Miasta Katowice

Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury

Pani Marta CHMIELEWSKA – Inspektor w zastępstwie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowice 

ds. Organizacji Imprez Strategicznych

Pani Iwona SZRETER – KULISZ – Główny Specjalista Wydział Sportu i Turystyki

Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”

Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Pan Janusz WIERZBOWSKI  - Polski Związek Hokeja na Lodzie

Pan Marek MRÓZ – Polski Związek Hokeja na Lodzie

Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka
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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  Pan
Przewodniczący  odczytał  zgromadzonym  proponowany  porządek  obrad  oraz  poinformował,  że
pismo  Pana  D_S_w  sprawie  możliwości  przedstawienia  projektu  kompleksu  gastronomiczno  -
usługowego z elementami zaplecza sportowego zlokalizowanego na terenie Doliny Trzech Stawów
będzie przeniesione na najbliższe posiedzenie Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu,  ponieważ Pan
D_S_  z  przyczyn  zdrowotnych nie  może  uczestniczyć  w  dzisiejszym  posiedzeniu  Komisji.  W
kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad wraz ze
zmianą.

Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 8.02.2016r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. (Załącznik nr 1) 

(Załącznik nr 2)
4. Stan przygotowań do Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji 1A.
5. Edukacja regionalna, jako element strategii kulturalnej miasta.
6. Opiniowanie projektów uchwał.

1. [DS-449/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powołania Rady 
Muzeum przy Muzeum Historii Katowic w Katowicach.

2. [DS-459/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację 
zadania pn.: 'Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z 
przyległymi terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury 
na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.'

7. Sprawy różne.
1. Podsumowanie spotkania z radnymi Rady Miasta Ostrawy w dniu 14.01.2016r.
2. Pismo Pana D_S_ w sprawie możliwości przedstawienia projektu kompleksu 

gastronomiczno - usługowego z elementami zaplecza sportowego zlokalizowanego 
na terenie Doliny Trzech Stawów - przekazano do skrytek radnych członków Komisji 
Kultury, Promocji i Sportu.

3. Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice na wniosek Komisji Kultury, Promocji i 
Sportu nr BRM.0012.5.1.2016.AM z dnia 18.01.2016r. w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych na budowę pod Spodkiem reprezentacyjnego miejsca 
sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalno - sportowe.

8. Wolne wnioski
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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
się z nim w Biurze Rady Miasta. 

Wobec  braku  pytań  i  uwag  ze  strony  Państwa  radnych  Przewodniczący  Komisji  poddał  pod
głosowanie przyjęcie protokołu nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu, które
odbyło się w dniu 18.01.2016r.

Radni,  członkowie  komisji,  w  głosowaniu  jednogłośnie  –  8  głosów  „za”  przyjęli  bez  uwag
protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 18.01.2016r.

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
Iwonę  Szreter-Kulisz  Głównego  Specjalistę  w  Wydziale  Sportu  i  Turystyki   o  przedstawienie
bieżących informacji w zakresie sportu.

Pani  Iwona  SZRETER-KULISZ  Główny  Specjalista  w  Wydziale  Sportu  i  Turystyki
przedstawiła  informację  o  imprezach  sportowych  i  rekreacyjnych  od  19.01  do  8.02.2016r.,
zapowiedzi imprez sportowych i rekreacyjnych od 9.02 do 29.02.2016r., informację o imprezach
sportowych, rekreacyjnych i targowych organizowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji  w  okresie  od  18.01  do  20.03.2016r.,  informacje  na  temat  zajęć  organizowanych  na
terenach MOSiR Katowice w ramach akcji „Zima w mieście 2016”. Ponadto Pani Szreter -  Kulisz
poinformowała o zakończeniu konkursów dotacyjnych.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji  Kultury Promocji i  Sportu zapytał,  czy
wszystkie kluby, którym została przyznana dotacja uzupełniły dokumenty.

Pani  Iwona  SZRETER-KULISZ  Główny  Specjalista  w  Wydziale  Sportu  i  Turystyki
odpowiedziała, że tak i podkreśliła, że na etapie podpisywania umów kluby uzupełniają dokumenty
na bieżąco.

Radny  Borys  PRONOBIS poprosił  o  wyjaśnienie  na  temat  zawodów  pływackich
organizowanych w dniach 13-14.02 na AWF-ie Katowice – Puchar Silesia.

Pani  Iwona  SZRETER-KULISZ  Główny  Specjalista  w  Wydziale  Sportu  i  Turystyki
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odpowiedziała,  że  są  to  zawody  organizowane  corocznie  przez  KS  AZS  AWF  Katowice  i
poinformowała,  że  klub  otrzymał  dotację  w  wysokości  2.000  zł  na  organizację  tej  imprezy
sportowej.

Radny Borys PRONOBIS zapytał, jakie roczniki biorą udział w tych zawodach.

Pani  Iwona  SZRETER-KULISZ  Główny  Specjalista  w  Wydziale  Sportu  i  Turystyki
odpowiedziała, że nie ma informacji na ten temat.

 Radny Borys PRONOBIS  zapytał o kwotę przyznanej dotacji  dla KRS TKKF Czarni oraz o
ilość sekcji w tym klubie sportowym.

 Pani  Iwona  SZRETER-KULISZ  Główny  Specjalista  w  Wydziale  Sportu  i  Turystyki
odpowiedziała, ze klub ma dwie sekcje sportowe: sekcję siatkówki oraz sekcję karate.  Jeśli chodzi o
szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2016 r. na siatkówkę przyznana jest
kwota 30.000 zł, a na karate 15.000 zł.  Na organizację uprawiania sportu klub otrzymuje dotację w
wysokości  980.000 zł. 

 Radny Borys PRONOBIS zapytał, które miejsce w lidze ma  KRS TKKF Czarni.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu odpowiedział, że
klub ma pierwsze miejsce.

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 sportu oraz 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 18.01 do 8.02.2016r. oraz wykaz
zapowiedzi najbliższych imprez na terenie miasta Katowice w dniach 8.02.-21.03.2016r. Szczególną
uwagę Pani Naczelnik zwróciła na następujące wydarzenia:  wernisaż wystawy z okazji  70. lecia
Grupy Janowskiej w dniu 2.02.2016r. oraz 35. lecie Muzeum Historii Katowic w dniu 8.02.2016r.

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

Pkt 4.   Stan przygotowań do Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji 1A.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił Panią
Inspektor Martę Chmielewską o przedstawienie informacji, będącej przedmiotem obrad komisji, a
następnie  przedstawicieli  Polskiego  Związku  Hokeja  na  Lodzie  o  przedstawienie  przygotowanej
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prezentacji multimedialnej.

Pani  Marta  CHMIELEWSKA   -  Inspektor przedstawiła  przedłożona  Państwu  radnym
informację o stanie przygotowań do Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji 1A.

Pan Marek MRÓZ – Polski Związek Hokeja na Lodzie przedstawił przygotowaną prezentację
multimedialną, dotyczącą strategii marketingowej oraz podjętych działań promocyjnych.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zapytał,  czy  transmisja telewizyjna będzie tylko na kanale
płatnym TVP Sport, czy także na kanałach otwartych, ogólnopolskich. Ponadto Pan radny zapytał,
czy  w trakcie  Mistrzostw Świata  reprezentacja  Polski  będzie  występowała  w koszulkach  z  logo
Katowic.

Pan Janusz WIERZBOWSKI – Polski Związek Hokeja na Lodzie odpowiedział, że w czasie
Mistrzostw Świata w Katowicach reprezentacja Polski będzie grała w kasku, na którym będzie napis
Katowice oraz w koszulkach, na których będzie logo Katowic.  Pan Wierzbowski nadmienił, że Polski
Związek  Hokeja  na  Lodzie  prowadzi  rozmowy  z  telewizja  publiczną,  żeby  relacje  z  Mistrzostw
Świata, w szczególności te z udziałem reprezentacji  Polski pojawiały się na kanałach otwartych.
Wspomniał,  że rozmowy są na tyle zaawansowane, że dają nadzieję, że być może, któryś mecz
reprezentacji Polski będzie transmitowany w telewizji publicznej, ale są to trudne negocjacje.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ  zapytał,  czy  wszystkie  pozostałe  drużyny  startujące  w
Mistrzostwach Świata będą miały na kaskach napis Katowice.

 Pan Janusz WIERZBOWSKI – Polski Związek Hokeja na Lodzie odpowiedział, że na chwilę
obecną  mamy  wykupiony  pakiet  reprezentacji  Polski  i  reprezentacji  Korei,  natomiast  trwają
rozmowy,  aby  udostępniono  również  pola  reklamowe  na  koszulkach  innych  reprezentacji.
Rozmowy te  i negocjacje w tej sprawie będą trwały jeszcze co najmniej 3-4 tygodnie.

 Radny Andrzej ZYDOROWICZ przekazał swoje sugestie w sprawie oglądalności w TVP Sport
oraz w telewizji publicznej.

Pan  Marek  MRÓZ  –  Polski  Związek  Hokeja  na  Lodzie podkreślił,  że  wielokrotnie  w
przeszłości zdarzało się tak, że telewizja publiczna nie zakładała transmisji  z danego wydarzenia
sportowego, natomiast w trakcie turnieju w  momencie, gdy reprezentacja Polski grała dobrze, to
taka możliwość transmisji się pojawiała.

Radny  Tomasz  MAŚNICA przekazał  swoje  uwagi  na  temat  test  meczu,  dotyczące
słyszalności, dopingu, niskiej temperatury i koloru lodu.

 Pan Marek  MRÓZ –  Polski  Związek  Hokeja  na  Lodzie  odpowiedział,  że  test  mecz  był
zorganizowany po to, aby wyeliminować wszystkie niedogodności i niedociągnięcia. Ponadto Pan
Mróz podkreślił,  że sugestie Pana radnego są słuszne,  już  zostały wzięte pod uwagę i  wszelkie
niedogodności w miarę możliwości będą usunięte.

W punkcie  chęć  zabrania  głosu  wyraził  Pan  Włodzimierz  ZARODKIEWICZ radny  Rady  Jednostki

str5



PROJEKT

Pomocniczej  nr  12  Koszutka,  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 zapytał o organizację miejsc parkingowych dla kibiców
przyjezdnych, ponieważ każdorazowo imprezy sportowe organizowane w Spodku powodują paraliż
komunikacyjny  mieszkańców  dzielnicy  Koszutka.  Pan  Zarodkiewicz  przekazał  swoje  sugestie,
dotyczące wyglądu kas biletowych pod Spodkiem oraz hasła reklamowego Katowic na Lodowisku
Jantor  w Katowicach oraz  spostrzeżenia na temat promocji  mistrzostw przez kluby sportowe z
Krakowa i Jastrzębia – Zdroju.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu  poinformował,
że  komisja  przyjęła  sugestie  i  nawiązał  do  odpowiedzi  Prezydenta  Miasta  Katowice  z  dnia
29.01.2016r.  na  wniosek  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  nr  BRM.0012.5.1.2016.AM  z  dnia
18.01.2016r.  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  budowę  pod  Spodkiem
reprezentacyjnego miejsca sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalno – sportowe.

 Pan Marek MRÓZ – Polski Związek Hokeja na Lodzie nadmienił, że w trakcie Mistrzostw
Świata  w Hokeju  na  Lodzie  Dywizji  1A  kasa  biletowa będzie  odpowiednio  oznaczona  i  będzie
oplakatowana hasłami reklamowymi. Pan Mróz zaznaczył, kontakt drużyn  należących do Polskiego
Związku Hokeja na Lodzie jest czymś naturalnym i zaznaczył, że kluby te zajmują się dystrybucją
biletów na mistrzostwa.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu  zapytał  o
dystrybucję  biletów  na  Mistrzostwa  Świata  w  Hokeju  na  Lodzie  w  siedzibach  innych  klubów
sportowych.

 Pan Marek MRÓZ – Polski Związek Hokeja na Lodzie dodał, że dystrybucją zajmują się te
kluby, które się do tego zgłosiły.

Pan  Janusz  WIERZBOWSKI  –  Polski  Związek  Hokeja  na  Lodzie  nadmienił,  że  głównym
dystrybutorem  biletów  na  Mistrzostwa  Świata  jest  firma  eBilet.pl,  gdyż  bilety  są  głównie
dystrybuowane przez internet. Ponadto Pan Wierzbowski wspomniał, że w  najbliższym  czasie
będzie  ogłoszony przetarg na wybór firm: przewozowej  i ochroniarskiej.

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

Pkt 5.   Edukacja regionalna, jako element strategii kulturalnej miasta.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił Panią
Edytę Sytniewską Naczelnika Wydziału Kultury o przedstawienie informacji, będącej przedmiotem
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obrad komisji.

Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury szczegółowo omówiła przygotowaną
informację na temat edukacji regionalnej, będącą przedmiotem obrad komisji.

Radny  Aleksander  USZOK zapytał  czy  jest  planowane  większe  wsparcie  dla  organizacji
pozarządowych  (NGO-sów),  podkreślając  jednocześnie,  że  budżet  przekazywany  na  organizacje
pozarządowe w ostatnich latach był skromny. 

 Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury  odpowiedziała, że jeśli  chodzi o
edukację regionalną i kulturalną ze strony NGO-sów wpływa bardzo mało ofert i niewielka kwota
wsparcia wynika z niewielkiego zainteresowania organizacji tym obszarem.

 Radny Aleksander USZOK  zapytał,  czy ilość wniosków składanych w poprzedniej  edycji
wyczerpała zaplanowane w budżecie środki.

 Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury  odpowiedziała, że w poprzedniej
edycji zaplanowane środki zostały wyczerpane.

 Radny Aleksander USZOK nadmienił, że ma sygnały, że zapotrzebowanie ze strony NGO-
sów jest większe i że warto byłoby się zastanowić nad zwiększeniem puli środków przeznaczonych
na wsparcie.

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

Pkt 6.   Opiniowanie projektów uchwał.

1.  Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum
Historii Katowic w Katowicach.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu poprosił Panią
Edytę Sytniewską – Naczelnika Wydziału Kultury o wprowadzenie do projektu uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historii Katowic w Katowicach.

Pani  Edyta  SYTNIEWSKA  –  Naczelnik  Wydziału  Kultury  wprowadziła  projekt  uchwały,
będący przedmiotem obrad komisji.

Wobec  barku  pytań  i  uwag  ze  strony  Państwa radnych  Pan Tomasz  SZPYRKA  Przewodniczący
Komisji  poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie  powołania Rady Muzeum przy
Muzeum Historii Katowic w Katowicach  pod głosowanie.

Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historii Katowic w Katowicach, w głosowaniu:
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jednogłośnie – 6 głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

2.  Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej  dla  Samorządu  Województwa  Śląskiego  na  realizację  zadania  pn.:  'Rewitalizacja
zabytkowych budynków Łaźni Głównej  i  Stolarni  wraz z przyległymi terenem dawnej kopalni
Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.'

W kolejności Pan Przewodniczący  poprosił Panią Edytę Sytniewską -  Naczelnika Wydziału Kultury o
wprowadzenie do projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: 'Rewita-
lizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległymi terenem dawnej kopalni
Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.'

Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury wprowadziła projekt uchwały, będą-
cy przedmiotem obrad komisji.

Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Pan Tomasz SZPYRKA  Przewodniczący Komi-
sji  poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: 'Rewitalizacja
zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległymi terenem dawnej kopalni Kato-
wice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.' pod głoso-
wanie.

Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Śląskiego  na  realizację  zadania  pn.:  'Rewitalizacja  zabytkowych  budynków  Łaźni  Głównej  i
Stolarni  wraz  z  przyległymi  terenem  dawnej  kopalni  Katowice  i  budową  niezbędnej
infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.'  , w głosowaniu: jednogłośnie – 7
głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Pkt 7.   Sprawy różne.

1. Podsumowanie spotkania z radnymi Rady Miasta Ostrawy w dniu 14.01.2016r.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu poinformował,
że radni otrzymali do skrytek notatkę podsumowująca spotkanie z radnymi Rady Miasta Ostrawy w
dniu  14.01.2016r.  oraz  zwrócił  się  do  radnych,  członków  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  z
zapytaniem, czy na zaproszenie radnych Rady Miasta Ostrawy byliby zainteresowani wyjazdem do
Ostrawy. 

2. Pismo Pana D_S_ w sprawie możliwości przedstawienia projektu kompleksu gastronomiczno - 
usługowego z elementami zaplecza sportowego zlokalizowanego na terenie Doliny Trzech Stawów -
przekazano do skrytek radnych członków Komisji Kultury, Promocji i Sportu.
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Punkt został przeniesiony na najbliższe posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu. 

3.  Odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Katowice  na  wniosek  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  nr
BRM.0012.5.1.2016.AM z dnia 18.01.2016r.  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
budowę pod Spodkiem reprezentacyjnego miejsca sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalno –
sportowe.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu zwrócił się do
Pana Waldemara Bojaruna Wiceprezydenta Miasta Katowice z informacją, że temat kas biletowych
pod  Spodkiem  został  poruszony  w  pkt  4.  porządku  obrad,  dotyczącym  stanu  przygotowań  do
Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji  1A.   Pan Przewodniczący nadmienił,  że Komisja
Kultury, Promocji i Sportu uzyskała zapewnienie ze strony przedstawicieli Polskiego Związku Hokeja
na  Lodzie,  że  na  mistrzostwa  Świata  kasy  biletowe  będą  odpowiednio  przygotowane.  Pan
Przewodniczący  zapytał,  czy  dopiero  po  wyborze  nowego  operatora  Spodka  będzie  możliwość
wybudowania odpowiedniego punktu kasowego.

Pan  Waldemar  BOJARUN  Wiceprezydent  Miasta  Katowice poinformował,  że  jednym  z
głównych  oczekiwań  miasta  Katowice  wobec  nowego  operatora  jest  wybudowanie  nowego  i
odpowiedniego punktu sprzedaży biletów i że nowy operator ma tego świadomość. 

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

Pkt 8. Wolne wnioski.

Radny  Tomasz  MAŚNICA zapytał  o  możliwość  organizowania  Mistrzostw  Katowic  w
pływaniu na obiekcie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu zadeklarował
swoją pomoc przy organizacji mistrzostw w przyszłości. 

Radny Bartosz WYDRA zapytał o możliwość zapoznania się z wizualizacjami budowy trzech
basenów na terenie miasta.

Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, członek komisji
przetargowej przekazał informacje, dotyczące przebiegu procedury przetargowej oraz kryteriów,
którymi kieruje się komisja przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu poprosił, aby po
finalizacji postępowania przetargowego przekazano Komisji Kultury, Promocji i Sportu informacje
na temat przebiegu postępowania i wyboru dokonanego przez komisję przetargową.

Wobec braku zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie
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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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