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BRM.0012.5.1.2016.AM

Protokół nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 18.01.2016 r.

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

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00

Godzina zakończenia obrad Komisji: 13:53

 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA

Protokolant: Alicja MAZUR

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych.

Goście obecni na posiedzeniu:

Pan Waldemar BOJARUN – Wiceprezydent Miasta Katowice

Pani Marzena SZUBA – Wiceprezydent Miasta Katowice

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki

Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury

Pan Marcin STAŃCZYK – Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji

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

Pani Tamara KAMIŃSKA – Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”

Pan Łukasz KAŁĘBASIAK - Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”

Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego

Pan Grzegorz ŻĄDŁO -Reprezentant Mediów

Pan R. R. – Partia Prawo i Sprawiedliwość
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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  odczytał
zgromadzonym proponowany porządek obrad.

Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 18.01.2016r.

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. Starania Katowic o tytuł Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie Muzyki.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu za rok 2015.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

1. Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice na wnioski z posiedzenia Komisji Kultury, 

Promocji i Sportu nr BRM.0012.5.12.2015.AM z dn. 7.12.2015r. w sprawie lodowiska

na Rynku i skateparku na Zadolu.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.

Radni, członkowie komisji, w głosowaniu jednogłośnie – 6 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 12/2015 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu, które
odbyło się w dniu 7.12.2015r.
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Radni,  członkowie  komisji,  w  głosowaniu  jednogłośnie  –  7  głosów  „za”  przyjęli  bez  uwag
protokół nr 12/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 7.12.2015r.

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

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił Panią
Edytę SYTNIEWSKĄ – 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  7.12.2015r.  do  18.01.2016r.
Szczególną  uwagę  Pani  Naczelnik  zwróciła  na  następujące  wydarzenia:  24.  Biennale  Plakatu
Polskiego Katowice 2015 oraz Sylwester 2015 pod Spodkiem.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał, czy są
już pierwsze, rzetelne informacje na temat ilości uczestników Sylwestra pod Spodkiem, zarówno
tych zgromadzonych na miejscu, jak i przed telewizorami.

Pan Łukasz KAŁĘBASIAK z Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”  odpowiedział,
że transmisja „Sylwestrowej Mocy Przebojów” pod Spodkiem była najchętniej oglądanym, spośród
trzech  programów  telewizyjnych  transmitowanych  przez  ogólnopolskie  media.  Pan  Łukasz
Kałębasiak nadmienił, że stacja POLSAT zgromadziła przed telewizorami 4,5 mln. widzów, natomiast
strefę  widzów  pod  Spodkiem  w  ciągu  5,5  godziny  odwiedziło  ok.  100  tys.  osób,  przy  czym
zaznaczył, że w jednym czasie strefa widzów mogła pomieścić 65 tys. osób. 

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu pogratulował i
podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz służbom porządkowym za
sprawne uporządkowanie  strefy  pod Spodkiem. Następnie  Pan Przewodniczący  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 zaznaczył, że Wydział Sportu 
i  Turystyki  przygotował  wykaz  wszystkich  ważniejszych  imprez  sportowych oraz  rekreacyjnych  
w okresie od 7.12.2015r. do 8.02.2016r. Ponadto Pan Naczelnik poinformował o przedstawieniu
radnym informacji o konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki i
organizacji uprawiania sportu w 2016 r. 

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał o termin
rozstrzygnięcia konkursu.

Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki  odpowiedział,  że
prawdopodobnie  jeszcze  dziś  lub  jutro,  ponieważ  wszystkie  materiały  zostały  przygotowane  i
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przedłożone do podpisu Prezydentowi Miasta Katowice.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu  zapytał, kiedy
podmioty będą mogły otrzymać środki finansowe.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki  odpowiedział, że zgodnie z
harmonogramem  po  podpisaniu  zarządzenia  przez  Pana  Prezydenta,  ogłoszenie  o  wynikach
konkursu zamieszczane jest na stronie internetowej. Pan Naczelnik zaznaczył, że poszczególne kluby
zobowiązane są w terminie 7 dni dostarczyć stosowne zaświadczenia oraz aktualizacje kosztorysów
i dopiero wtedy są podpisywane umowy. Pan Naczelnik podkreślił, ze umowy podpisywane są z
dniem  podjęcia  zarządzenia,  także  środki  finansowe  mogą  być  wydawane  w zasadzie  od  dnia
ogłoszenia wyników.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał o formę i
miejsce sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalno - sportowe. Pan Przewodniczący podkreślił, że
obecny wygląd kas biletowych nie jest adekwatny do rangi wydarzeń organizowanych w Spodku i
zaproponował,  aby Komisja  Kultury,  Promocji  i  Sportu zwróciła  się  z  wnioskiem do Prezydenta
Miasta  Katowice  o  zabezpieczenie  środków  finansowych  na  budowę  pod  Spodkiem
reprezentacyjnego miejsca sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalno – sportowe.

Radny Tomasz MAŚNICA w odniesieniu do wniosku Pana Przewodniczącego przypomniał,
że kasy biletowe przed Mistrzostwami Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn miały być przywiezione
przez Polski Związek Piłki Ręcznej.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji  Kultury, Promocji  i  Sportu poddał  pod
głosowanie wniosek w sprawie zabezpieczenia  środków finansowych na budowę pod Spodkiem
reprezentacyjnego miejsca sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalno – sportowe.

Radni  w głosowaniu:  jednogłośnie 7  głosów „za”,  przyjęli  wniosek przedstawiony przez  Pana
Przewodniczącego.

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

Pkt 4.   Starania Katowic o tytuł Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie Muzyki.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  poprosił  
o przedstawienie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez pracowników Instytucji Kultury
„Katowice – Miasto Ogrodów”.

Pan  Łukasz  KAŁĘBASIAK  -  Instytucja  Kultury  ”Katowice-Miasto  Ogrodów”  przedstawił
prezentację  multimedialną,  dotyczącą  starań  Katowic  o  wejście  do  sieci  kreatywnych  miast
UNESCO  i  uzyskania  tytułu  Kreatywnego  Miasta  UNESCO  w  dziedzinie  Muzyki.  Pan  Łukasz
Kałębasiak  przekazał  informację,  że  „Sieć  miast  kreatywnych”  jest  projektem ONZ ds.  Oświaty,
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Nauki i Kultury, powołanym w 2004 r. w celu wspierania rozwoju przemysłów kreatywnych poprzez
współdziałanie  miast  posiadających  duży  potencjał  w 7  dziedzinach  kreatywnych,  w tym m.in.
muzyki,  designu,  literatury,  filmu.  Ponadto  Pan  Kałębasiak  podkreślił,  że  do  dziedziny  miast
kreatywnych należą miasta,  które spełniają szereg istotnych warunków, przede wszystkim: duże
tradycje  muzyczne,  potencjał  w  postaci  prężnego  i  kreatywnego  środowiska  twórców  i
wykonawców, przestrzeń, która służy wykonawstwu i promocji muzyki, doświadczenie w organizacji
dużych,  międzynarodowych  festiwali  muzycznych  oraz  prowadzą  aktywna  politykę  rozwoju
przemysłów kreatywnych.  Pan Kałębasiak nadmienił, że sieć jest prestiżowym klubem, w związku z
tym  przynależność  do  niego  jest  ogromnym  i  prestiżowym  wyróżnieniem  dla  miasta,  a  także
nadmienił, że do grudnia 2015r. do sieci kreatywnych miast UNESCO w dziedzinie muzyki należało 9
miast.  Pan Kałębasiak przekazał informację, że impulsem do starań o ten tytuł były wnioski komisji
kwalifikacyjnej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2011r., które to jednoznacznie wskazywały
na  ogromny  potencjał  Katowic  w  dziedzinie  muzyki.  Instytucja  Kultury  „Katowice  –  Miasto
Ogrodów” rozpoczęła procedurę przygotowawczą w styczniu 2015 r. Pan Kałębasiak nadmienił, że
decyzja o złożeniu dokumentów aplikacyjnych i proces przygotowawczy zostały przyspieszone ze
względu  na  informacje  ze  strony  UNESCO,  które  dotyczyły  braku  procedury  naboru  lub  jej
zawieszenia na jakiś czas w kolejnych latach. W dokumencie aplikacyjnym Katowice podkreślały
przede wszystkim swoja  wyjątkową pozycję  w świecie  muzyki  poważnej  oraz  doświadczenie  w
organizacji dużych festiwali, odwołały się do tradycji śląskiej szkoły kompozytorów, zaprezentowały
kompleksowy  i  innowacyjny  program  rozwoju  muzycznych  przemysłów  kreatywnych,  a  także
podjęły działania na arenie międzynarodowej,  w tym uzyskały poparcie innych miast sieci.  Pan
Kałębasiak  podkreślił,  że  Katowice uzyskały  poparcie  wszystkich miast  należących  do sieci  oraz
zaznaczył,  że  aplikacja  Katowic  została  poddana  dwuetapowej  analizie.  W pierwszej  kolejności
podlegała ocenie wszystkich miast danej sieci, a w kolejnym etapie ocenie niezależnych ekspertów
powołanych  przez  UNESCO.  Pan  Kałębasiak  zaznaczył,  że  na  każdym  etapie  aplikacja  Katowic
uzyskała najwyższą  notę,  w związku  z  czym 11.12.2015r.  decyzją  Dyrektor  Generalnej  UNESCO
Katowice  zostały  Kreatywnym  Miastem  UNESCO  w  dziedzinie  Muzyki.  Na  zakończenie  Pan
Kałębasiak  zaznaczył,  że  tytuł  ten  jest  przyznawany  bezterminowo  oraz  przedstawił   korzyści
płynące dla miasta oraz jego mieszkańców w związku z pozyskaniem tytułu.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu podziękował za
przedstawioną prezentację oraz poprosił  o zabranie głosu Pana Piotra Zaczkowskiego Dyrektora
Instytucji Kultury „Katowice-Miasto Ogrodów”.

Pan  Piotr  ZACZKOWSKI  Dyrektor  Instytucji  Kultury  „Katowice-Miasto  Ogrodów” w
uzupełnieniu przedstawionej informacji zaznaczył, że starania Katowic o tytuł Kreatywnego Miasta
UNESCO w dziedzinie Muzyki były dla niego działaniami priorytetowymi. Pan Zaczkowski podkreślił,
że jest to projekt ważny, o charakterze wspólnotowym, który integruje i wykorzystuje potencjał
mieszkańców.  Ponadto  Pan  Zaczkowski  zaznaczył,  że  jest  to  projekt  kulturalny,  zakładający
współpracę z innymi miastami, który wykorzystuje ich potencjał oraz integruje miasta , umacniając
jednocześnie pozycję Katowic jako lidera metropolii. 

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu podziękował za
udzielone informacje, pogratulował wszystkim osobom zaangażowanym w proces starań o tytuł
Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie Muzyki. Ponadto Pan Przewodniczący poinformował o
spotkaniu,  z  Radnymi  Komisji  Kultury  z  Ostrawy,  które  odbyło  się  w  dniu  14.01.2016r.  Pan
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Przewodniczący  zaznaczył,  że  celem  spotkania  była  wymiana  wzajemnych  doświadczeń  oraz
poinformował, że działania Katowic w dziedzinie kultury, w tym pozyskanie tytułu Kreatywnego
Miasta  UNESCO  w  dziedzinie  Muzyki,  wzbudzają  podziw  przedstawicieli  Rady  Miasta  Ostrawy,
którzy  w  związku  z  tym  wyrażają  wolę  nawiązania  szerszej  współpracy  z  Instytucją  Kultury
„Katowice – Miasto Ogrodów”.  Pan Przewodniczący otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie
porządku obrad.

Radny Arkadiusz GODLEWSKI zapytał, czy jest już gotowy raport, który miała przygotować
dla Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” brytyjska firma Sound Diplomacy i czy Komisja
Kultury,  Promocji  i  Sportu  mogłaby  otrzymać  ten  raport.  W  odniesieniu  do  materiału
informacyjnego przekazanego radnym Komisji Kultury, Promocji i Sportu przez Instytucję Kultury
„Katowice – Miasto Ogrodów” Pan Godlewski  zapytał,  czy  przedstawiony program, zawierający
wykaz projektów, związanych z członkostwem w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO na lata 2016 i
2017 jest już programem kompleksowym, czy też będzie podlegał uzupełnieniu o nowe projekty.
Pan radny podkreślił,  że w jego opinii  program zawiera szereg ciekawych i wartych pogłębienia
tematów oraz  poprosił  o  bardziej  szczegółowe informacje  na  temat  poszczególnych  projektów
programu.

Pan  Piotr  ZACZKOWSKI  Dyrektor  Instytucji  Kultury  „Katowice-Miasto  Ogrodów”  w
odpowiedzi podkreślił, że zależy mu na tym, żeby silne sfery dotychczasowego działania Instytucji
Kultury  „Katowice-Miasto  Ogrodów”  znalazły  swoje  miejsce  i  były  kontynuowane  w  projekcie
związanym z uzyskaniem tytułu Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie Muzyki,  a następnie
poprosił,  aby  Pani  Tamara  Kamińska  przekazała  komisji  informację  na  temat  raportu
przygotowanego przez firmę Sound Diplomacy oraz szczegółowo omówiła poszczególne projekty
programu.

Pani  Tamara  KAMIŃSKA  –  Instytucja  Kultury  „Katowice-Miasto  Ogrodów”
poinformowała,  że  Instytucja  Kultury  „Katowice-Miasto  Ogrodów”  otrzymała  od  firmy  Sound
Diplomacy projekt raportu, który w chwili obecnej, zgodnie z zawartą umową podlega uwagom ze
strony Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”. Pani Kamińska nadmieniła, ze firma musi
uwzględnić szereg uwag, co do tematów poruszanych w raporcie oraz skupić się na tym, czego
jeszcze w tym raporcie brakuje. Firma Sound Diplomacy ma na to termin do 30 marca 2016 r., a
następnie będzie on upubliczniony. 

Pan  Piotr  ZACZKOWSKI  Dyrektor  Instytucji  Kultury  „  Katowice-Miasto  Ogrodów”
zaproponował, aby wspomniany raport został zaprezentowany Komisji Kultury, Promocji i Sportu
podczas posiedzenia w kwietniu 2016 r.

Pani  Tamara  KAMIŃSKA  –  Instytucja  Kultury  „Katowice-Miasto  Ogrodów”  uzupełniła
informacje na temat projektów: Baroque Factory, Sound Lab oraz Targów Muzycznych.

Pan  Piotr  ZACZKOWSKI  Dyrektor  Instytucji  Kultury  „Katowice-Miasto  Ogrodów”
podkreślił, że uzyskanie tytułu Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie Muzyki jest impulsem do
kontynuowania, ale też pogłębiania tego, co dotychczas proponowała Instytucja Kultury „Katowice
– Miasto Ogrodów”. Ponadto Pan Dyrektor wspomniał, że w Instytucji Kultury „Katowice – Miasto
Ogrodów” pojawiają się osoby, za którymi stoją poważne przedsięwzięcia z obszaru muzyki, które
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zabiegają  o  to,  żeby  Katowice  stały  się  partnerem  przy  wielu  projektach.  Pan  Dyrektor
zadeklarował, że Instytucja Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” jest zainteresowana tym, aby
istotą  projektu  pn.  Katowice  –  Miasto  Muzyki  były  przedsięwzięcia  autorskie,  uwzględniające
charakter Katowic oraz aspiracje miasta do roli lidera metropolii.

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

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu  w nawiązaniu
do dyskusji w pkt 3. porządku obrad, dotyczącym Bieżącej informacji Prezydenta Miasta w zakresie
kultury  i  sportu,  zwrócił  się  do  Pana  Waldemara  Bojaruna  Wiceprezydenta  Miasta  Katowice  z
informacją,  że  na  dzisiejszym  posiedzeniu  Komisja  skierowała  wniosek  do  Pana  Prezydenta  w
sprawie  zabezpieczenia   środków  finansowych  na  budowę  pod  Spodkiem  reprezentacyjnego
miejsca sprzedaży  biletów na wydarzenia  kulturalno – sportowe.  Pan Przewodniczący nawiązał
również  do  wypowiedzi  Pana  radnego  Tomasza  Maśnicy,  który  wspomniał,  że  na  jednym  z
poprzednich posiedzeń Komisji Kultury, Promocji i Sportu pojawiła się informacja, że Katowice w
umowie z Polskim Związkiem Piłki Ręcznej miały  mieć zagwarantowane punkty sprzedaży biletów.

Pan Waldemar BOJARUN Wiceprezydent Miasta Katowice zobowiązał się zweryfikować tą
informację.

Pkt 5.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu za rok 2015.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  -  Przewodniczący  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  zaznaczył,  że
sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu dostępne było 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 sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu za 2015 r.

Radni,  członkowie  komisji,  w  głosowaniu  jednogłośnie  –  8  głosów  „za”  przyjęli  bez  uwag
sprawozdanie z pracy Rady Miasta Katowice za 2015 r.

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
wpłynęła  odpowiedź  Prezydenta  Miasta  Katowice  na  wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Kultury,
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PROJEKT

Promocji i Sportu nr BRM.0012.5.12.2015.AM z dn. 7.12.2015r. w sprawie lodowiska na Rynku i
skateparku na Zadolu.

 Pan Waldemar BOJARUN Wiceprezydent Miasta Katowice w uzupełnieniu do przekazanej
odpowiedzi zaznaczył, że w przyszłości Katowice podejmą starania, żeby lodowisko na katowickim
Rynku było większe.

Pan Tomasz SZPYRKA Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu  podziękował za
odpowiedź oraz zaznaczył, że po dyskusji na temat lodowiska, która miała miejsce na posiedzeniu
Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  w  dn.  7.12.2015  r.  wokół  lodowiska  zostały  zainstalowane
dodatkowe ozdoby świetlne, które spowodowały, że miejsce to stało się bardziej atrakcyjne.

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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