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Katowice, dnia 18.01.2016r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY
KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

 RADY MIASTA KATOWICE
ZA 2015 ROK

Na mocy uchwały nr III/7/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 grudnia 2014 r.  w sprawie
powołania  komisji  stałych  Rady  Miasta  Katowice  i  ustalenia  ich  przedmiotu  działania
powołana  została  Komisja  Kultury,  Promocji  i  Sportu.  Uchwałą  nr  III/8/14 Rady  Miasta
Katowice z dnia 10 grudnia 2014 r. ustalony został skład osobowy Komisji. W wyniku podjęcia
uchwały  nr  III/9/14  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  10  grudnia  2014  r.  w  sprawie  wyboru
przewodniczących  i  wiceprzewodniczących  stałych  komisji  Rady  Miasta  Katowice  wybrani
zostali  wiceprzewodniczący Komisji.  Uchwałą nr  V/70/15 Rady Miasta Katowice z  dnia 28
stycznia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych
Rady Miasta Katowice zmienił się skład osobowy Komisji. Członkiem Komisji został Pan radny
Tomasz Szpyrka, który w wyniku podjęcia uchwały nr  V/71/15 Rady Miasta Katowice z dnia
28  stycznia  2015r.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyboru  przewodniczących  i
wiceprzewodniczących  stałych  komisji  Rady  Miasta  Katowice  został  wybrany
przewodniczącym Komisji.

W rezultacie podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Miasta Katowice – Komisja Kultury,
Promocji i Sportu liczyła 10 członków oraz działała w następującym składzie osobowym:

1. Maciej BISKUPSKI
2. Arkadiusz GODLEWSKI
3. Tomasz MAŚNICA
4. Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczący komisji
5. Piotr PIETRASZ
6. Borys PRONOBIS
7. Aleksander USZOK
8. Bartosz WYDRA
9. Andrzej ZYDOROWICZ – Wiceprzewodniczący komisji
10. Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący komisji

Komisja  w okresie  sprawozdawczym  obradowała  w oparciu  o  plan  pracy  Komisji  Kultury
Promocji  i  Sportu  przyjęty  uchwałą Nr V/43/15 Rady Miasta Katowice z  dnia 28 stycznia
2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok
2015.
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Wobec  powyższego  Komisja  spotkała  się  łącznie  na  12  posiedzeniach.   Podczas  ww.
posiedzeń Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy. 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 88 %. 

Komisja  Kultury,  Promocji  i  Sportu  w  2015  zajmowała  się  sprawami  związanymi
z:

1. rozwojem  kultury  i  sztuki,  w  tym  mecenatem,  działalnością  kulturalną  
i uczestnictwem w kulturze,

2. ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego miasta, w tym opieką nad zabytkami,
3. kontrolą działalności miejskich instytucji kultury,
4. sportem, kulturą fizyczną, rekreacją i turystyką, 
5. organizacją i funkcjonowaniem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
6. public relations miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.

Ważniejsze tematy poruszane na posiedzeniach Komisji dotyczyły między innymi:
 działalności Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, w tym struktury instytucji,

celów statutowych, przedsięwzięć kulturalnych oraz realizowanych projektów, 
 działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym realizacji zadań z zakresu

Kultury  Fizycznej  i  Turystyki,  obiektów  sportowych  i  terenów  rekreacyjnych
zarządzanych przez MOSiR, sytuacji finansowej i planów rozwojowych,

 działalności  Narodowej Orkiestry Symfonicznej  Polskiego Radia,  w tym działalności
koncertowej i edukacyjnej, a także roli w promowaniu miasta Katowice,

 Muzeum  Śląskiego,  w  tym  działalności  statutowej,  wystaw  stałych  i  czasowych,
działalności  edukacyjnej,  zbiorów,  zagospodarowania  nowego obiektu i  planów na
przyszłość,

 stanu realizacji inwestycji w „Strefie Kultury”, w tym planów na przyszłość, nowych
obiektów, infrastruktury komunikacyjnej oraz zieleni,

 promocji zewnętrznej i wewnętrznej miasta i jej skuteczności, w tym instrumentów
pomiaru skuteczności oraz ich wykorzystania przez Wydział Promocji Urzędu Miasta,

 programu  „Lokal  na  Kulturę”  z  uwzględnieniem  dotychczasowych  wyników  oraz
perspektyw kontynuacji i rozwoju,

 współpracy Akademii Wychowania Fizycznego z miastem oraz jej nowych inwestycji,
 informacji na temat stanu zorganizowania sportu amatorskiego, kwalifikowanego oraz

szkolnego w mieście,
 przygotowań do akcji „Lato w mieście”,
 Doliny Trzech Stawów, jako centrum rekreacji i sportu, z uwzględnieniem koncepcji

zagospodarowania i rozwoju,
 przygotowań do festiwali: „OFF Festival” i „Tauron Nowa Muzyka”,
 bieżącej  sytuacji  klubu  piłkarskiego  GKS  GieKSa  Katowice  S.  A.,  w  tym  planów

rozwojowych i celów na najbliższy sezon oraz sytuacji ekonomiczno - biznesowej,
 realizacji  projektu  nieodpłatnego  dostępu  do  infrastruktury  i  zasobów  miejskich

2



PROJEKT

domów  kultury  i  miejskich  obiektów  sportowych  dla  katowickich  stowarzyszeń  w
ramach realizacji zadań statutowych,

 przygotowań do obchodów 150-lecia nadania praw miejskich miastu Katowice,
 działalności Pałacu Młodzieży, w tym działalności dydaktycznej i wychowawczej, zajęć

pozaszkolnych, ich dostępności i rodzajów oraz planów rozwojowych placówki,
 możliwości ożywienia katowickiego szlaku moderny – Muzeum Historii Katowic jako

operator szlaku,
 przygotowań do organizacji XII Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w roku

2016,
 informacji na temat edukacji artystycznej realizowanej na terenie miasta Katowice,
 przygotowań do akcji „Zima w mieście”,
 sprawozdań na temat realizacji  „Strategii  Promocji  Miasta” oraz „Strategii  Rozwoju

Sportu Miasta Katowice do 2020 roku”,
 informacji na temat stanu sektora organizacji pozarządowych działających w obszarze

kultury i mechanizmów ich wsparcia ze środków budżetu miasta Katowice. 

W  posiedzeniach  Komisji  Kultury,  Promocji  i  Sportu  uczestniczyli  przedstawiciele:  Urzędu
Miasta, spółek miejskich, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, a także Rektor Akademii
Wychowania Fizycznego im.  Jerzego Kukuczki  w Katowicach,  Dyrektor  Muzeum Śląskiego,
Dyrektor  Naczelny i  Programowy  Narodowej  Orkiestry  Symfonicznej  Polskiego Radia  oraz
Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.

 
Komisja,  na podstawie analizy przedłożonych dokumentów opiniowała  wykonanie budżetu
miasta Katowice za 2014 rok oraz projekt budżetu miasta Katowice na 2016 rok. Ponadto na
posiedzeniu w dniu 14 września 2016 r. Komisja opiniowała  projekt uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za
I półrocze 2015r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Katowice na lata 2015-2035 za I  półrocze 2015r.” oraz „Informacji  o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015
roku”. 
Na  posiedzeniach  w  2015r.   Komisja  opiniowała  również  uchwały,  dotyczące  zmian
dokonywanych w budżecie miasta Katowice na przestrzeni 2015 roku, w tym: 

● projekt  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  realizacji
przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice – Miasto Ogrodów, 

● 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  przyległym
terenem dawnej kopalni  Katowice i  budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby
Muzeum Śląskiego w Katowicach”,

● 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.
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W  wyniku  swej  działalności  Komisja  Kultury,  Promocji  i  Sportu  rozpatrzyła  21  informacji
przygotowanych przez: Prezydenta Miasta Katowice, Dyrektora Instytucji  Kultury Katowice-
Miasto  Ogrodów,  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji,  Dyrektora  Muzeum
Śląskiego,  Prezesa  Zarządu  GKS  GieKSa  Katowice  S.A.,  Dyrektora  Pałacu  Młodzieży  oraz
Dyrektora Naczelnego i Programowego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Komisja odbyła dwa wyjazdowe posiedzenia, których przedmiotem były: wizyta w Akademii
Wychowania  Fizycznego  im.  Jerzego  Kukuczki  w  Katowicach,  podczas  której  omawiano
kwestie współpracy z miastem oraz nowe inwestycje,  jak również wizyta w Dolinie Trzech
Stawów   -  centrum  rekreacyjno  -   sportowym,  gdzie  radni  poznali  koncepcję
zagospodarowania i rozwoju miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących obiektów
oraz propozycji nowych instalacji do uprawiania sportu.

Radni, członkowie Komisji  Kultury, Promocji i  Sportu złożyli  w 2015 roku 10 wniosków i 6
zapytań do Prezydenta Miasta Katowice. Poprzez składane, w ciągu minionego roku wnioski i
zapytania  Komisja  proponowała  podjęcie  działań  zmierzających  do  rozwoju  i  poprawy
funkcjonowania  sfer  życia  mieszkańców  związanych  z  kulturą,  sportem  oraz  promocją.
Wnioski i zapytania radnych dotyczyły następujących kwestii:

 ustalenia corocznej, stałej, dolnej granicy wydatków budżetowych przeznaczonych na
dotację sportu kwalifikowanego w wysokości 3.000.000 zł,

 zaktualizowania  danych  na  stronach  BIP  Instytucji  Kultury  Katowice  „Miasto
Ogrodów” oraz sprawozdania merytoryczno – finansowego, szczególnie związanych z
możliwością pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym sponsorów,

 przedstawienia długofalowego harmonogramu realizacji  budowy hal  sportowych w
poszczególnych dzielnicach miasta Katowice,

 wypracowania systemowego rozwiązania, dotyczącego zapewnienia niezbędnej kadry
ratowniczej,  która  pozwoli  na  udostępnienia  wszystkich  kąpielisk  sezonowych  
zarządzanych przez MOSiR, szczególnie w okresie letnim,

 przedstawienia rozwiązań mających na celu wydłużenie godzin użytkowania miejskich
obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR,

 wypracowania systemowego rozwiązania dotyczącego zapewnienia niezbędnej kadry
ratowniczej, która pozwoli na udostępnienia wszystkich kąpielisk sezonowych zarzą-
dzanych przez MOSiR, szczególnie w okresie letnim,

 utworzenia  podstrony  w  domenie  katowice.eu,  na  której  umieszczone  zostaną
wszelkie  istotne  informacje  dotyczące  funkcjonowania  przedmiotowego  programu
wraz z opisem procedury dotyczącej zgłaszania ofert,

 opracowania  sprawozdania  podsumowującego  realizację  8  edycji  „Katowickiego
Karnawału Komedii” zarówno w kwestii programowej jak i finansowej,

 ujęcia  w  programie  budowy  3  krytych  basenów  25  metrowych  jednego  basenu
pełnowymiarowego 50 metrowego, wraz z podaniem jego kosztów,

 przeprowadzenia  remontu  ścieżek  rowerowych biegnących  wokół  stawu Łąka oraz
stawu kajakowego,  jak również uregulowanie i  oczyszczenie rowów melioracyjnych
przy ścieżce biegnącej wzdłuż lotniska Muchowiec
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 pozyskania partnera strategicznego na wydarzenia związane z „Urodzinami Miasta”
oraz  wysokości  środków  finansowych,  jakie  pozyskała  Instytucja  Kultury  Katowice
„Miasto Ogrodów” na organizację „Urodzin Miasta” ze źródeł zewnętrznych,

 ilości karnetów sprzedanych na wydarzenie „Rawa Blues Festiwal 2015”,
 łącznej kwoty jaka wydano z budżetu miasta Katowice na organizację 7 edycji „Silesia

Marathonu” i  jak procentowo kształtują  się  środki  z  budżetu miasta na tle  całego
budżetu „Silesia Marathonu”,

 całościowej dotacji  z budżetu miasta Katowice na organizację Mistrzostw Świata w
hokeju na  lodzie  Dywizji  1A w 2016r.  oraz  w sprawie  wpływu do budżetu miasta
dochodów ze sprzedaży biletów,

 szczegółowych wyliczeń, dotyczących zasadności zainstalowania na Rynku lodowiska
od firmy zewnętrznej,

 kapitalnego remontu sakateparku Zadole oraz wizji jego dalszego funkcjonowania.

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Kultury, Promocji  
i Sportu w roku 2015 zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji nr: BRM.0012.5.1.2015 -
BRM.0012.5.12.2015, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice. 

Przewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu

Tomasz SZPYRKA
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