
Projekt

Uchwała
Rady Miasta Katowice

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie  zamiaru i przyczyn  połączenia Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” 
w Katowicach oraz Centrum Kultury „Katowice” im. Krystyny Bochenek w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)

Rady Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 

Zamierza się połączyć Instytucję Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” w Katowicach oraz Centrum 
Kultury ”Katowice” im. Krystyny Bochenek w Katowicach z dniem 1 lutego 2016 r.

§ 2. 

Podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach połączenia Instytucji Kultury 
„Katowice – Miasto Ogrodów” w Katowicach oraz  Centrum Kultury „Katowice” im. Krystyny Bochenek 
w Katowicach (zwane dalej „Instytucjami Kultury”), następującej treści:

„Informuje się o zamiarze połączenia Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów”

w Katowicach oraz Centrum Kultury „Katowice” im. Krystyny Bochenek w Katowicach. Przyczyną 
połączenia jest restrukturyzacja w celu:

- zwiększenia efektywności realizowanych przez miasto Katowice zadań z zakresu kultury,

- racjonalizacji kosztów związanych z realizacją zadań i funkcjonowania instytucji,

- usprawnienia funkcjonowania połączonych Instytucji Kultury,

- podniesienia rangi i znaczenia miasta Katowice na arenie krajowej i międzynarodowej,

- zintensyfikowania działań zmierzających do uzyskania dla miasta Katowice tytułu „Miasta Muzyki” 
w Sieci Kreatywnych Miast UNESCO”.

§ 3. 

Zadeklarować uchwalenie aktu o połączeniu instytucji kultury wymienionych w § 1 po upływie trzech 
miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 j.t. z późn. zm.) miasto Katowice jest organizatorem

dla Centrum Kultury „Katowice” im. Krystyny Bochenek oraz Instytucji Kultury „Katowice – Miasto

Ogrodów”. Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury. Przed wydaniem aktu

o połączeniu instytucji kultury organizator jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości informację o

zamiarze i przyczynach podjęcia takiej decyzji. Informacja taka powinna zostać upubliczniona na trzy

miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu.

Rada Miasta Katowice podejmuje decyzję o połączeniu Centrum Kultury „Katowice” im. Krystyny

Bochenek i Instytucji Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” z dniem 1 lutego 2016 r. w związku

z potrzebą zwiększenia efektywności realizowanych przez miasto Katowice zadań z zakresu kultury,

usprawnienia funkcjonowania połączonych instytucji, podniesienia rangi i znaczenia miasta Katowice na

arenie krajowej i międzynarodowej oraz zintensyfikowania działań zmierzających do uzyskania dla miasta

Katowice tytułu „Miasta Muzyki” w Sieci Kreatywnych Miast UNESCO.

Podjęcie decyzji o połączeniu wiąże się także koniecznością podniesienia rangi obiektu Centrum Kultury

„Katowice”, spowodowaną spadkiem potencjału po wyprowadzeniu się NOSPR-u

i Centrum Scenografii Polskiej, a także przeniesieniu przestrzeni kongresowej i targowej

do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Zasadne jest dostosowanie dotychczasowej przestrzeni

koncertowej do nowych funkcji, pozwalających wzmocnić przygotowywany przez Instytucję Kultury

Katowice Miasto Ogrodów program Miasta Muzyki UNESCO. Dzięki tym działaniom obiekt stanie się

ważnym punktem ogniskującym aktywności jego użytkowników. Połączenie instytucji pozwoli

Organizatorowi na bardziej efektywne reagowanie na potrzeby mieszkańców.

Nowa instytucja wykorzysta zwiększone zasoby do wzmocnienia przygotowywanego przez Instytucję

Kultury Katowice Miasto Ogrodów projektu Miasta Muzyki UNESCO.
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