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Protokół nr 8/2014 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta
Katowice.
Data posiedzenia: 27.08.2014 r.
Miejsce posiedzenia:
Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 14:10
Godzina zakończenia obrad Komisji: 16:45
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ
Protokolant: Łukasz Koźlik
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło wszystkich 10 radnych.
Goście obecni na posiedzeniu:
1. Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki.
2. Pani Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury
3. Pan Marcin STAŃCZYK – Kierownik Referatu Wdrażania Strategii i Promocji
Wewnętrznej Wydziału Promocji
4. Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach
5. Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury „Katowice Miasto Ogrodów”
6. Łukasz KAŁĘBASIAK – Rzecznik Instytucji Kultury „Katowice Miasto Ogrodów”
7. Andrzej NAJDROWSKI – Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 „LigotaPanewniki”
8. Pan Józef MYSŁOWSKI - Archeolog
9. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – mieszkaniec Katowic.
10. Pan Rajmund RAŁ – Prawo i Sprawiedliwość.
Pkt 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjecie porządku obrad.
Pan Andrzej ZYDOROWICZ – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i
Sportu, powitał zaproszonych gości, oraz radnych obecnych na posiedzeniu. Pan
Przewodniczący ogłosił, iż komisja posiada niezbędną ilość członków, w związku z czym jej
obrady są prawomocne. Następnie odczytał zgromadzonym proponowany porządek obrad.
Porządek Obrad:
1.
2.
3.
4.

Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – inwestycje, operator obiektów. Program promocji
Katowic w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 („Spodek”,
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5. Urodziny Katowic – przygotowania, uroczystości.
6. Korespondencja – w tym opiniowanie projektów uchwał:
6.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia projektu
zmian w statucie Muzeum Historii Katowic.
6.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie realizacji działań
promocyjnych Miasta Katowice, związanych z rozwojem turystyki biznesowej.]
6.3. Odpowiedź na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu 16.07.2014r., w sprawie
pozyskania gruntu położonego przy ul. Franciszkańskiej celem poszerzenia terenu, na
którym Miejski Dom Kultury "Ligota" mógłby prowadzić swoje działania statutowe.
6.4. [Do wiadomości] Pismo Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Katowicach z dnia 2 sierpnia 2014 r., znak K-PT 5183.49.2014 AS.Ab (dot.
budynków Starego Dworca PKP) oraz odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice w
przedmiotowej sprawie z dnia 26.08.2014r.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zakończenie posiedzenia Komisji.
Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: - 8 głosów
„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.”, przyjęli porządek obrad
zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji Pana Andrzeja ZYDOROWICZA,
bez uwag.
Pkt. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż
przedmiotowy protokół był dostępny do wglądu w Biurze Rady Miasta jak i na stronach BIP
Urzędu Miasta. Następnie Pan Przewodniczący poddał przyjęcie ww. protokołu pod
głosowanie.
Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: - 8 głosów
„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.”, przyjęli protokół nr
BRM.0012.5.7.2014.BK z obrad komisji w dniu 16.07.2014r., bez uwag.
Pkt. 3 Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ poprosił Panią Jowitę
HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury o przedstawienie
bieżących informacji w zakresie kultury.
Pani Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury
zaznaczyła, iż jak co miesiąc przedłożony został materiał zawierający informacje o
najważniejszych imprezach kulturalnych jakie odbyły się na terenie miasta Katowice w
okresie od 16.07 do 27.08 jak również zapowiedzi najbliższych zgłoszonych imprez, które
odbędą się w dniach 27.08 – 30.09.
Kontynuując Pani Kierownik wymieniła ważniejsze wydarzenia kulturalne jakie
miały, bądź będą mieć miejsce w mieście, do których zaliczyła:
 akcję „Lato w Mieście” organizowaną przez miejskie instytucje kultury,
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-projekt XVI edycję „Letniego ogrodu teatralnego”,
 koncerty promenadowe organizowane w Parku Kościuszki pod hasłem „Od
Bacha do Beatlesów”,
 koncerty proponowane prze Filharmonie Śląską „Lato w Filharmonii” – 31
sierpnia,
 koncerty i wydarzenia związane z „Urodzinami Miasta Katowice” w dniach 11
– 14 września.
 Festiwal filmowy „Ars Independent” w dniach 23-28 września,
 Metropolitalna Noc Teatrów w dniu 27 września.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ podziękował za
przedstawienie informacji, a wobec braku pytań w przedmiotowym temacie, poprosił Pana
Sławomira WITKA – Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki, o przedstawienie bieżących
informacji dotyczących zakresu sportu.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki poinformował, iż
standardowo został przygotowany materiał zawierający zestawienie imprez jakie odbyły się
podczas okresu między posiedzeniami komisji. Pan Naczelnik zaznaczył także, iż w miesiącu
wrześniu z uwagi na fakt, że w Katowicach odbywać się będą Mistrzostwa Świata w Piłce
Siatkowej Mężczyzn, nie zabraknie sportowych emocji.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż w programie
imprez sportowych w miesiącu wrześniu wymienione zostały Zawody Tenisowe o „Puchar
Śląska”. Pan Przewodniczący zapytał kto będzie brał udział w przedmiotowym turnieju.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w odpowiedzi
zaznaczył, iż turniej organizuje Śląski Związek Tenisa Ziemnego. Jest to impreza cykliczna,
która miała miejsce także w roku ubiegłym, na której wystąpią amatorzy w trzech grupach
wiekowych, głównie ze Śląska, jednak turniej ma formułę otwartą.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ wobec braku dalszych
pytań w przedmiotowym punkcie zakończył dyskusję i zaproponował przejście do kolejnego
punktu ujętego w porządku posiedzenia.
Pkt. 4 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – inwestycje, operator obiektów. Program
promocji Katowic w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014
(„Spodek”, miasto, akcje).
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ poprosił Pana Stanisława
WĄSALĘ – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach o
przedstawienie informacji dotyczącej przedmiotowego tematu.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach na wstępie zaznaczył, iż w materiałach jakie zostały dostarczone komisji, zostały
wyszczególnione zadania inwestycyjne, jakie realizuje Miejski Ośrodek Sport i Rekreacji w
roku bieżącym, wg. stanu na dzień 31.07.2014 r. Wśród zadań Pan Dyrektor wymienił:
 Modernizację obiektu „SPODEK” – wymiana starych siedzisk na widowni – sektory
niebieskie – kwota 1.353.000,00 zł
 Wykonanie zaplecza technicznego hali sportowej dla kortów tenisowych przy ul.
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-projektSzopienickiej – kwota 2.264.010,00 zł
 Wykonanie monitoringu dla kortów tenisowych przy ul. Szopienickiej – kwota
57.139,37 zł
 Wykonanie trybuny dla gości na obiekcie sportowym „Podlesianka” – kwota
28.504,02 zł
 Przeprowadzenie postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji i projektu
budowlanego przebudowy basenów na terenie Ośrodka RekreacyjnoWypoczynkowego „Zadole” przy ul. Wczasowej 8 – kwota 93.480,00 zł
Kontynuując Pan Dyrektor zaznaczył, iż MOSiR na chwile obecną nie bierze udziału
w żadnym postępowaniu operatorskim.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ podziękował za udzielone
informacje i otworzył dyskusje w przedmiotowym temacie.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał o możliwość remontu skateparku jaki znajduje się
na terenie parku „Zadole”. Jak zaznaczył istniejąca tam nawierzchnia asfaltobetonowa jest w
coraz gorszym stanie, co przyczynia się do tego, że młodzi ludzie rezygnują z korzystania z
niego z obawy o własne zdrowie. Pan Radny zapytał, czy istnieje szansa poprawienia tej
nawierzchni.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w odpowiedzi zaznaczył, iż w budżecie na rok 2015 planowany jest generalny
remont przedmiotowego obiektu. Występujące na nim dewastacje po części mogą być
spowodowane umiejscowieniem w tamtym rejonie pawilonu handlowego. W trakcie remontu,
ma być też zainstalowany monitoring przedmiotowego obiektu i całego parku „Zadole”.
Pozwoli to przynajmniej zidentyfikować osoby, które dopuszczają się aktów kradzieży i
wandalizmu, głównie ogrodzenia
Radna Stanisława WERMIŃSKA w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Dyrektora
zapytała jak skonstruowana jest umowa dotycząca sklepu, który znajduje się w pobliżu
skateparku. (Odpowiedź: Nie wiadomo, właściciel podpisywał umowę dzierżawy z miastem, a
nie z MOSiR-em)
Kontynuując Pani Radna zapytała jak będą wyglądały odnowione baseny na terenie
parku „Zadole”.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w odpowiedzi stwierdził, iż założenia tego projektu są takie, że ma być
wykorzystany istniejący system uzdatniania wody, gdyż jest on sprawny. Przedział cenowy
dotyczący propozycji zagospodarowania tego obiektu mieścił się w zakresie od 7 do ponad 20
milionów złotych. Jako, że ma być to basen głównie rekreacyjny, to w obecnej niecce będzie
funkcjonować nowy basen, jak też powstanie nowa mniejsza niecka z basenem do nauki
pływania dla najmłodszych.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż na
poprzednim posiedzeniu padło zapewnienie Pana Dyrektora, iż dostarczy radnym kolorową
kopię projektu zagospodarowania omawianego basenu. Do chwili obecnej jednak taki
dokument nie pojawił się w skrytkach radnych. W związku z powyższym Pan
Przewodniczący ponownie poprosił o dostarczenie wspomnianych kopi. (Odpowiedź: Kopia
tego dokumentu zostanie dostarczona Państwu Radnym).
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Radny Józef ZAWADZKI zapytał, czy w następnym sezonie basen w parku „Zadole”
będzie funkcjonował.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w odpowiedzi stwierdził, iż jeżeli projekt ten będzie ujęty w budżecie to w
przyszłym roku nastąpi jego realizacja. Przetarg ma zostać ogłoszony w grudniu tego roku, a
wtedy prace można by rozpocząć w styczniu 2015.
Radny Marek SZCZERBOWSKI zaznaczył, iż interesuje go druga część
dzisiejszego tematu, czyli działania operatorskie MOSiR. Pan Radny zapytał, czy nie
zależałoby szukać prywatnego operatora dla obiektów sezonowych jak „Bugla”, „Zadole” czy
„Rolna”. Zdaniem Pana Radnego należy się opierać na rozwiązaniach innych samorządów,
które zachowując interes miasta i jego mieszkańców pozwoliły na zarządzanie takimi
obiektami przez prywatnego operatora i jednocześnie zaoszczędziły na kosztach utrzymania.
Pan Radny zapytał czy Władze Miasta rozpatrywały taką możliwość, a jeżeli tak, to kiedy
będą chciały wprowadzić takie rozwiązania
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w odpowiedzi zaznaczył, iż trudno jest mu się odnieść do pytania radnego
Marka Szczerbowskiego, gdyż jako jednostka budżetowa MOSiR nie może prowadzić takich
działań. Odnosząc się do rentowności takiego przedsięwzięcia Pan Dyrektor zaznaczył, iż
MOSiR ma pełne rozeznanie. Tego typu działania były w Katowicach prowadzone na basenie
KWK „Katowice”, który prowadziła przez kilka lat osoba prywatna. Basen ten doprowadzony
został przez nią do totalnej ruiny, i gdy trzeba go było wyremontować, oddał go z powrotem
do kopalni, a sam basen już nigdy nie został uruchomiony. Takich przykładów można w
mieście Katowice znaleźć więcej. Zdaniem Pana Dyrektora, tam gdzie ze względu na krótki
okres funkcjonowania obiekt nie jest dochodowy, żaden operator prywatny nie udźwignie go
finansowo, chyba że wprowadzi oszczędności kosztem świadczonych usług (urządzenia
filtracyjne, chemia, serwis, itp.). Taki obiekt również po sezonie generuje koszty
użytkowania, gdyż trzeba go zabezpieczyć jak i poddać konserwacji urządzenia elektroniczne.
Radny Marek SZCZERBOWSKI kontynuując swoją wypowiedź w przedmiotowym
temacie zaznaczył, że jego zdaniem prędzej czy później samorządy będą zmuszone oddawać
takie obiekty operatorom, którzy specjalizują się w zarządzaniu takimi instytucjami.
Samorządy, które inwestują w takie obiekty ze środków Unii Europejskiej, mają nawet
zapisany w umowach przymus szukania operatora zewnętrznego. Pan Radny zaznaczył, iż
kiedyś skończą się dotacje unijne i trzeba będzie szukać oszczędności, a wspomniane obiekty
na pewno będą generować koszty. Miasto, żeby utrzymać charakter metropolitalny będzie
musiało dopłacać do takich instytucji jak NOSPR, Międzynarodowe Centrum Kongresowe,
czy właśnie baseny. Wszystkie kosztotwórcze inwestycje będą wpływały na wydatki bieżące,
co spowoduje obniżenie nadwyżki operacyjnej i wymusi na samorządzie poszukiwanie
innych form zarządzania takimi obiektami.
Radna Stanisława WERMIŃSKA zaznaczyła, iż wśród instytucji które wymienił
Pan Radny znajdują się także Miejskie Domy Kultury i Biblioteki oraz inne instytucje kultury.
Jeżeli prywatny operator będzie miał zarządzać takimi obiektami, to jakie korzyści odczują
mieszkańcy. Czy taki operator nie będzie w imię cięcia kosztów obniżał standardów usług dla
mieszkańców.
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wątpliwości co do powierzenia tych instytucji prywatnemu operatorowi, jednak chodzi o setki
milionów złotych, jakie są wydatkowane z budżetu miasta na utrzymanie tych instytucji.
Jeżeli jednak partner publiczny zabezpieczy w zapisach postępowania, jakich usług oczekuje i
na jakim poziomie (dostępność obiektu, program, etc.) to one będą w takim wymiarze dla
mieszkańców dostępne. Najważniejsza jest jednak w tym wypadku optymalizacja kosztów i
sam fakt lepszego zarządzania takimi instytucjami. Zdaniem Pana Radnego nic nie usprawnia
działania takich instytucji lepiej niż jej wejście na wolny rynek, na zasadach, które partner
publiczny może sobie zabezpieczyć w postępowaniu operatorskim.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ wobec braku dalszych
pytań w przedmiotowym punkcie zakończył dyskusję i zaproponował przejście do kolejnego
punktu ujętego w porządku posiedzenia.
Pkt. 5 Urodziny Katowic – przygotowania, uroczystości.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ przywitał obecnego na
posiedzeniu Piotra ZACZKOWSKIEGO – Dyrektora Instytucji Kultury „Katowice Miasto
Ogrodów” i poprosił o przedstawienie informacji dotyczących przygotowań i uroczystości
związanych z urodzinami Katowic.
Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury „Katowice Miasto
Ogrodów” na wstępie zaznaczył, iż po raz czwarty urodziny miasta organizuje instytucja
Katowice - Miasto Ogrodów. Wyróżnikiem tegorocznych obchodów będzie inauguracja sceny
teatralnej w odnowionym „Pałacu Młodzieży”, która planowana jest na 14 września
spektaklem „kochaj albo rzuć”. Pan Dyrektor podkreślił, że nowa scena to zarówno przestrzeń
teatralna jak i przestrzeń do organizowania koncertów.
Kontynuując Pan Dyrektor stwierdził, iż w piątek 12 września swoją działalność
zainauguruje scena plenerowa w Dolinie Trzech Stawów, gdzie zaprezentowane zostaną
młode lokalne zespoły (śląski duet wokalno – instrumentalny „Jóga”, duet muzyków z
Poznania „Rebeka”) oraz zespół „Blue Cafe”. Również w piątek o godz. 20 w Kościele
ewangelickim odbędzie się występ zespołu „Barbara Furtuna” – pieśniarzy z Korsyki
wykonujących a capella tradycyjne korsykańskie pieśni.
Sobota 13 września będzie drugim dniem działalności sceny plenerowej, na której
wystąpią zespoły muzyczne z miasta partnerskiego St.Etienne (zespół reggae „Jah Gaia” oraz
„Eska”) jak również zespoły z polskiej sceny muzycznej „Nowe Sytuacje” i „Piersi”.
Kontrastem dla sceny plenerowej będzie bardziej klasyczny występ Paco Pena – wirtuoza
hiszpańskiej gitary i Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, który
odbędzie się w Kościele pw. Św Ap. Piotra i Pawła o godz 19:30. Zaprezentowany zostanie
projekt muzyczny „Misa Flamenca”.
W niedzielę w Filharmonii Śląskiej planowany jest występ „Kayah Transoriental
Orchestra” która wykona na żywo muzykę z dziesiątego, studyjnego albumu Kayah.
Kontynuując Pan Dyrektor zaznaczył, iż wydarzeniami towarzyszącymi tej imprezie
będą m.in. Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP, poświęcone twórczości
Henryka Sienkiewicza, które odbędzie się w Parku Kościuszki.
Odnosząc się do cen biletów na wspomniane wydarzenia, Pan Dyrektor zaznaczył, iż
będą one bardzo przystępne dla mieszkańców, a dodatkowo respektowane będą karty seniora.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ podziękował za udzielone
str. 6

-projektinformacje i otworzył dyskusje w przedmiotowym temacie.
Radna Stanisława WERMIŃSKA w nawiązaniu do informacji przedstawionej przez
Pana Dyrektora zapytała, dlaczego wszystkie imprezy towarzyszące urodzinom miasta
Katowice, odbywają się głównie w centrum miasta a nie w poszczególnych dzielnicach. Pani
Radna stwierdziła, iż na „Zadolu” istnieje park i amfiteatr, który można by wykorzystać do
tego celu.
Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury „Katowice Miasto
Ogrodów” w odpowiedzi zaznaczył, iż problem w tym przypadku wiązał się z zadaszeniem
sceny koncertowej. Koszty wypożyczenia i ustawienia zadaszenia są bardzo wysokie, co
znacząca wpływa na ofertę koncertów. Dodatkowo po zeszłorocznej imprezie gdzie wystąpiły
obfite opady deszczu postanowiono, iż większość wydarzeń odbędzie się teraz w pod dachem,
co wymusiło organizacje takich imprez w salach dostępnych w centrum miasta. Zadole ze
względu na otoczenie jest bardzo ciekawą sceną do organizacji różnych wydarzeń
muzycznych, jednakże brak zadaszenia, znacznie podrożyłby koszty takiego wydarzenia.
Radna Stanisława WERMIŃSKA kontynuując, zaznaczyła, iż na spotkaniu
mieszkańców dzielnicy z Prezydentem Miasta Katowice poruszany był aspekt zadaszenia
sceny w parku „Zadole”. Pan Prezydent zaznaczył na nim, iż montaż stałego zadaszenia nie
jest ekonomicznie uzasadniony, dodając że bardziej racjonalne jest właśnie wypożyczanie
zadaszenia przenośnego.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ stwierdził, iż na kolejnych
150-tych urodzinach miasta należy wziąć pod uwagę również sceny w innych częściach
miasta, jak np. „Zadole”, co na pewno spotka się z zadowoleniem mieszkańców
poszczególnych dzielnic.
Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami,
to w przyszłym roku pojawi się na „Zadolu” stałe zadaszenie, co pozwoli organizować tam
imprezy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej wypożyczeniem. Pan Radny
zapytał jednak, czy będzie wystarczająca ilość informacji w poszczególnych dzielnicach
związana z urodzinami miasta Katowice.
Łukasz KAŁĘBASIAK – Rzecznik Instytucji Kultury „Katowice Miasto
Ogrodów” w odpowiedzi zaznaczył, iż cała kampania promująca przedmiotowe wydarzenie
startuje w dniu 11 września. Kampania ta będzie promowana na poziomie lokalnym
wykorzystując do tego media i plakaty, które rozwieszone zostaną we wszystkich dzielnicach.
W roku bieżącym miasto stawia także mocno na przekaz radiowy przez większe rozgłośnie
lokalne jak i te bardziej niszowe. Imprezę promować będzie na swoich łamach także partner
medialny, którym jest TVP Katowice.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż Komisja
otrzymała również dokument dotyczący promocji Miasta Katowice, w związku z powyższym
poprosił stronę prezydencką o kilka słów w nawiązaniu do przedstawionych tam informacji.
Łukasz KAŁĘBASIAK – Rzecznik Instytucji Kultury „Katowice Miasto
Ogrodów” w odpowiedzi stwierdził, iż kampania promocyjna opierać się będzie na
przekazach radiowych, jak również reklamie na nośnikach outdoorowych, jednak w
rozsądnych ilościach aby mieszkańcy nie poczuli przesytu. Dodatkowo będzie informacja na
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-projektbillboardach w poszczególnych dzielnicach, jak też w witrynach przystanków autobusowych.
Nowością będzie także wyświetlanie informacji na ekranach monitorów LED w środkach
komunikacji publicznej. W niewielkim stopniu promocja opierać się będzie również o
kampanie telewizyjną, głownie w TVP Katowice.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż korzystając z
obecności na posiedzeniu Komisji Pana Marcina STAŃCZYKA – Kierownika Referatu
Wdrażania Strategii i Promocji Wewnętrznej Wydziału Promocji, poprosi o kilka słów na
temat promocji Katowic w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014.
Pan Marcin STAŃCZYK – Kierownik Referatu Wdrażania Strategii i Promocji
Wewnętrznej Wydziału Promocji zaznaczył, iż na poprzednim posiedzeniu Komisji została
przekazana specjalna informacja traktująca ten temat, niemniej jednak uzupełni
przedstawione wtedy informacje. Jak zaznaczył całościową promocja Mistrzostw Świata
Mężczyzn w Piłce siatkowej zajmuje się Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) w
Warszawie, jednakże Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice we współpracy z
Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Imprez Strategicznych organizuje również dodatkowe
działania promocyjne, które maja uatrakcyjnić kibicom pobyt w mieście Katowice. Wśród
wydarzeń i atrakcji jakie zostały przygotowane Pan Kierownik wymienił m.in:
 organizacja wycieczek z przewodnikiem po atrakcjach miasta z wykorzystaniem
piętrowego autobusu londyńskiego, - „Pozdrowienia z Katowic" -fotobudka możliwość wykonania zdjęć pamiątkowych na tle Spodka i przesłanie ich na adres email, lub udostępnienie na profilu FB,
 Jarmark „Posmakuj Śląskie"- jarmark na N ikiszowcu- 19.-21.09,
 „Do boju Polsko- piknik rycerski" w Parku Powstańców Śląskich - 8-9.09,
 akcje promocyjne o charakterze sportowym w przestrzeni Rynku, w ciągu
komunikacji pieszej Dworzec — Spodek, w dniach: 01.09, 02.09, 10.09, 12.09, 15.09,
 „Przystanek Śniadanie" w każdą niedzielę ( Park Powstańców Śląskich w pobliżu
Spodka),
 zapewnienie transportu zabytkowym tramwajem kursującym w dniach rozgrywanych
meczy po Centrum Katowic.
Uzupełnieniem oferty miasta będzie także
 Jarmark Urodzinowy na ul. Staromiejskiej- 01-26.09,
 zabawy podwórkowe na ul. Staromiejskiej podczas Jarmarku,
 Urodziny Miasta- 11-14.09- koncerty plenerowe w Dolinie Trzech Stawów,
Dodatkowo w ramach przygotowań do mistrzostw Wydział Promocji wykonał szereg zadań
związanych z promocją imprezy w przestrzeni miasta, wśród realizacji należy wymienić:
 reklama mistrzostw na autobusach miejskich i autobusie kursującym na lotnisko,
 branding Miasta: bilobardy, banery, witryny ul. Młyńska , ekrany reklamowe, LED
przed Spodkiem, flagi promujące mistrzostwa na latarniach, witacze, mury oporowe
przy Rondzie,Dworcu PKP ,
 organizacja i wsparcie promocyjne punktów informacyjnych - Plac Szewczyka, Silesia
City Center, Centrum Informacji Turystycznej,
 przygotowanie szeregu wydawnictw: Poradnik dla kibica w kilku językach, folder
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polsko-angielski, specjalne wydania mapki centrum miasta i mapy Katowic,
wykonanie reklam w czasopismach branżowych i prasie codziennej,
emisja zaproszenia na mistrzostwa na ekranach LED zamontowanych w tramwajach
oraz w Biurze obsługi mieszkańców,
wykonanie ścianki promującej mistrzostwa wykorzystywanej podczas konferencji i
innych wydarzeń,
przygotowanie projektu neonu promującego mistrzostwa a zamontowanego na
budynku Młyńska 4

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ podziękował za
przedstawione informacje i jednocześnie zapytał czy zapadła już decyzja odnośnie transmisji
spotkań mistrzostw na telebimie zlokalizowanym w strefie kibica przed spodkiem. Pan
Przewodniczący zapytał także, kto odpowiedzialny jest za tą strefę.
Pan Marcin STAŃCZYK – Kierownik Referatu Wdrażania Strategii i Promocji
Wewnętrznej Wydziału Promocji odpowiedział, iż za strefę kibica odpowiedzialny jest
PZPS, natomiast w kwestii transmisji rozgrywek mistrzostw świata na telebimie trwają
obecnie intensywne rozmowy PZPS i Polsatu.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ kontynuując zaznaczył, iż
na Katowicach jako na gospodarzu tego wydarzenia także spoczywają pewne obowiązki
organizacyjne m.in. odpowiednia ilość ochrony. Nie może być tak, że PZPS weźmie
wszystkie obowiązki na siebie i całą strefę kibica samodzielnie zorganizuje.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach zaznaczył, iż miasto Katowice podpisało umowę z Polskim Związkiem Piłki
Siatkowej w której PZPS zobowiązał się do zorganizowania i poprowadzenia strefy kibica.
PZPS zgłosił także imprezę masową, w której uczestniczyć ma 5 tys ludzi i do tej ilości trzeba
będzie zabezpieczyć ochronę. Miasto żadnych kosztów z tego tytułu nie będzie ponosić, a w
samej strefie kibica są sponsorzy, którzy ze swojej strony zabezpieczać mają część
gastronomiczną, oraz mają swoje stoiska i sklepy. Ze swojej strony Miasto udostępniło plany
obiektu, natomiast za rozmieszczenie poszczególnych elementów odpowiedzialny będzie
PZPS. Pod „Spodkiem” funkcjonować będą także ogólnodostępne boiska do siatkówki, jak
też zapewniono miejsce dla 7 wozów transmisyjnych.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ kontynuując zaznaczył, iż
na meczach rundy finałowej może się pojawić znacznie więcej kibiców niż zdeklarowane
5 tys, gdyż nie wszystkich stać na bilet czy wykupienie pakietu telewizyjnego i zostaje
transmisja na telebimie, jeżeli dojdzie do porozumienia w tej sprawie. Wtedy może pojawić
się problem i nikt nie będzie się pytał kto organizuje strefę kibica, a wszelkie oskarżenia będą
kierowane pod adresem miasta.
Radny Marek SZCZERBOWSKI w nawiązaniu do toczącej się dyskusji zaznaczył,
iż zgadza się ze stanowiskiem Przewodniczącego Komisji. Jego zdaniem miasto powinno już
teraz zareagować udostępniając odkodowane transmisje meczy mistrzostw świata w różnych
częściach miast. Byłby to świetny projekt promocyjny miasta pod hasłem „Odkodowane
Katowice”. Można kupić licencje na wyświetlanie odkodowanej transmisji mistrzostw,
ustawić kilka mniejszych telebimów w pozostałych dzielnicach miasta i zaprosić
mieszkańców. Zdaniem Pana Radnego przeciętny mieszkaniec Katowic nie będzie oglądał
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takie telebimy są jedyną szansą dla tych ludzi. Wcale nie trzeba takiego wydarzenia opierać o
zapisy ustawy o imprezach masowych, gdyż można ograniczyć takie miejsca do 999 osób.
Potrzeba jedynie jednej odważnej decyzji aby taką akcję ruszyć.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ w nawiązaniu do
wypowiedzi Pana Radnego zaproponował, aby w punkcie wolne wnioski złożył on
odpowiedni wniosek. Komisja po jego przegłosowaniu zwróci się z nim do Prezydenta Miasta
Katowice. Pan Przewodniczący poinformował też, iż głos w dyskusji chce zabrać mieszkaniec
miasta Pan Włodzimierz Zarodkiewicz, w związku z powyższym zwrócił się do Państwa
Radnych o przegłosowanie wniosku o umożliwienie udziału w dyskusji osobie spoza rady.
Radni, członkowie Komisji Kultury Promocji i Sportu w głosowaniu: 7 głosów
„za” - jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o umożliwienie udziału w dyskusji
osobie spoza rady.
Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – mieszkaniec miasta Katowice, zaznaczył,
iż Miasto Katowice zapłaciło 10 mln zł w sposób bezpośredni Polskiemu Związkowi Piłki
Siatkowej w zamian za możliwość rozgrywania meczy tego turnieju w Spodku. Jako
mieszkaniec Pan jest oburzony, że mimo wpłaty tak dużej kwoty pieniędzy przez Katowice,
jego mieszkańcy ponosić mają dodatkowe koszty, aby móc w ogóle obejrzeć mecze
mistrzostw.
Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż pomysł umieszczenia mniejszych ekranów
w pozostałych dzielnicach pojawił się już wcześniej. Na pytanie ile takich ekranów będzie,
otrzymał odpowiedź, iż przewiduje się tylko jeden ekran w strefie kibica pod „Spodkiem”.
Dodatkowo wtedy nie było jeszcze decyzji, iż Polsat zakoduje transmisje z mistrzostw.
Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – mieszkaniec miasta Katowice zaznaczył, iż
Pełnomocnik Prezydenta ds Imprez Strategicznych powinien wziąć pod uwagę aktualną
sytuację i nie dopuścić, aby w innych tego typu imprezach, dochodziło do tego, że
mieszkańcy nie mogą bezpłatnie oglądać w strefach kibica transmisji z odbywającego się
wydarzenia sportowego.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż jest to
słuszny wniosek, tym bardziej, że Katowice organizować będą w roku 2016 Mistrzostwa
Świata w Piłce Ręcznej.
Radna Maria SOKÓŁ zaznaczyła, iż jako przedstawiciel mieszkańców osiedla
Giszowiec, zgłaszała do Władz Miasta pomysł utworzenia strefy kibica z telebimem na
Giszowcu. Jednak w odpowiedzi zaznaczono, iż miasto nie ma pieniędzy na tego typu
przedsięwzięcie, a chętnych do oglądania meczów mistrzostw zaprasza się pod „Spodek”.
Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – mieszkaniec miasta Katowice zapytał, czy
organizowane w poprzednim tygodniu wielkie pokazy pirotechniczne na Muchowcu, nie
można było połączyć z Urodzinami Miasta Katowice. Jak dodał Pan Zarodkiewicz, taki pokaz
byłby niewątpliwie ozdobą na zakończenie „Urodzin”, i jednocześnie zwrócił się z prośbą o
przemyślenie takiego rozwiązania w latach następnych.
Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury „Katowice Miasto
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-projektOgrodów” w nawiązaniu do sugestii Pana Włodzimierza Zarodkiewicza – mieszkańca miasta
Katowice zaznaczył, iż ideałem byłoby, żeby te dwa wydarzenia były ze sobą
skoordynowane. Jednak w momencie kiedy jest to impreza czysto komercyjna, gdzie
występuje szereg podmiotów, trudno jest to wszystko skoordynować. Można mieć jedynie
nadzieje, że w przyszłej edycji organizator tych pokazów zda sobie sprawę z tego, że ten sam
pokaz, zorganizowany w trakcie urodzin miasta, zyska dodatkowy prestiż.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ wobec braku dalszych
pytań w przedmiotowym punkcie zakończył dyskusję i zaproponował przejście do kolejnego
punktu ujętego w porządku posiedzenia.
Pkt. 6 Korespondencja – w tym opiniowanie projektów uchwał.
Pkt. 6.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia
projektu zmian w statucie Muzeum Historii Katowic.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ odczytał treść
przedmiotowej uchwały i poprosił Panią Jowitę HERCIG – Kierownik Referatu
Merytorycznego Wydziału Kultury, o krótkie przedstawienie opiniowanej uchwały.
Pani Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury
zaznaczyła, iż zmiany do statutu Muzeum Historii Katowic wprowadza jego kierownik, ze
względu na fakt, iż zakres obowiązującego statutu jest dużo węższy. Działalność Muzeum jest
cały czas rozszerzana, a w związku z tym, iż może ono generować przychód z tytuły własnej
działalności gospodarczej, zaszła potrzeba o rozszerzenie listy działań na których Muzeum
mogłoby zarabiać. Zmiana takiego statutu, to jednak cały proces legislacyjny, ponieważ
Muzeum jest wpisane na listę muzeów Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to
na chwilę obecną Rada przyjmuje uchwałą dopiero projekt zmian w statucie. Dopiero później
nastąpi konsultacja z mieszkańcami tego projektu i przekazany on zostanie do ministra, gdzie
będzie musiał otrzymać opinie. Dopiero później do Rady Miasta wpłynie właściwy projekt
zmian w statucie Muzeum.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ podziękował za udzielone
wyjaśnienia, a wobec braku pytań ze strony Państwa Radnych, poddał przedłożony projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady
Miasta Katowice w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Muzeum Historii Katowic,
jak też wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez stronę prezydencką w głosowaniu: 8
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały.
Pkt. 6.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie realizacji
działań promocyjnych Miasta Katowice, związanych z rozwojem turystyki biznesowej.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ odczytał treść
przedmiotowej uchwały, a wobec braku osoby ze strony prezydenckiej, która przedstawiłaby
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-projektzałożenia turystyki biznesowej wymienionej w zapisach uchwały, poddał ją pod głosowanie.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady
Miasta Katowice w sprawie realizacji działań promocyjnych Miasta Katowice, związanych z
rozwojem turystyki biznesowej, w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pkt. 6.3 Odpowiedź na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu 16.07.2014r., w sprawie
pozyskania gruntu położonego przy ul. Franciszkańskiej celem poszerzenia terenu, na
którym Miejski Dom Kultury "Ligota" mógłby prowadzić swoje działania statutowe.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ odczytał odpowiedź
Sekretarza Miasta Katowice na wniosek Komisji w sprawie pozyskania gruntu położonego
przy ul. Franciszkańskiej celem poszerzenia terenu, na którym Miejski Dom Kultury "Ligota"
mógłby prowadzić swoje działania statutowe. Jak zaznaczył Pan Przewodniczący z
odpowiedzi wynika, iż Miasto wystąpiło z wnioskiem do osoby prywatnej o możliwość
zbycia nieruchomości na rzecz miasta, natomiast w przypadku garaży trwa rozeznanie
dotyczące zamiany na inne wolne w tym rejonie garaże.
Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu przyjęli przedmiotową
odpowiedź do wiadomości.
Pkt. 6.4 Pismo Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia
2 sierpnia 2014 r., znak K-PT 5183.49.2014 AS.Ab (dot. budynków Starego Dworca
PKP) oraz odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice w przedmiotowej sprawie z dnia
26.08.2014r.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ odczytał treść
przedmiotowego pisma, jak i odpowiedzi jaką w przedmiotowej sprawie wystosował
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa. Wynika z niej, iż Miasto w pełni docenia
wartość zabytku oraz potrzebę jego zachowania dla przyszłych pokoleń, jednak z uwagi na
ograniczone możliwości finansowe miasta Katowice, najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby
wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu przyjęli przedmiotowe pisma
do wiadomości.

Pkt. 7 Wolne wnioski i sprawy wniesione.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ przypomniał Państwu
Radnym, iż do dnia 10 września Radni oraz Komisje mają możliwość wnoszenia propozycji
do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2015. W związku z powyższym Pan
Przewodniczący zwrócił się do członków komisji z pytaniem czy mają jakieś propozycje do
budżetu dotyczące zakresu działania Komisji Kultury, promocji i Sportu.
Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu zgłosili wniosek do budżetu
miasta Katowice na 2015 rok, o treści jak niżej:
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Komisja Kultury, Promocji i Sportu, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice,
szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu zgłasza wnioski o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2015
rok środków finansowych na:
 remont nawierzchni skateparku zlokalizowanego w „Parku Zadole”,
 instalacje zadaszenia nad sceną w amfiteatrze zlokalizowanym w „Parku Zadole”,
 budowę sali widowiskowej przy Miejskim Domu Kultury „Ligota”,
 przebudowę kąpieliska w „Parku Zadole”
Powyższy wniosek został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 9 głosów „za”,
0 głosów ”przeciw” 0 głosów „wstrzymał się”.
Radny Marek SZCZERBOWSKI w ramach wolnych wniosków zgłosił wniosek o
treści jak niżej:
Komisja Kultury Promocji i Sportu po dyskusji w temacie związanym z promocją
Katowic w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014, wnioskuje do
Prezydenta Miasta Katowice o uruchomienie we wszystkich dzielnicach miasta „Ogrodów
Kibica” przy wykorzystaniu zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (ilość
uczestników poniżej 1000 osób), gdzie będzie istniała możliwość bezpłatnego oglądania
meczów rozgrywanych w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014.
Powyższy wniosek został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 9 głosów „za”,
0 głosów ”przeciw” 0 głosów „wstrzymał się”.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ poinformował Państwa
Radnych, iż na komisji znajduje się Pan Józef Mysłowski, który zajmuje się jako amator
archeologią. Pan Mysłowski wystosował pismo wraz z pełną dokumentacją, dotyczące
odkrycia na terenie gminy Katowice stanowiska archeologicznego, które Pan Przewodniczący
skierował do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o zajęcie stanowiska. Mimo to Pan
Mysłowski, chciał zabrać dzisiaj głos na posiedzeniu Komisji aby przedstawić Państwu
Radnym to odkrycie.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Mysłowskiemu.
Pan Józef MYSŁOWSKI zaznaczył, iż na terenie gminy Katowice doszło do
odkrycia unikalnych, wcześniej nieznanych obiektów. W związku z powyższym Pan
Mysłowski zwrócił się do Państwa Radnych, aby dbając o kulturę tego miasta, wystąpili o
przyznanie pewnej sumy środków dla naukowców, którzy mogliby dogłębnie zbadać
przedmiotowe stanowisko, które stanowiłoby powód dla dumy. W dokumentacji jaka została
przedstawiona Panu Przewodniczącemu Rady, Pan Mysłowski dokonał interpretacji tego
odkrycia, jednak w celu jego weryfikacji potrzebne są środki na dalsze badania. Jak
zaznaczył, jeżeli badania potwierdziłyby jego interpretacje odkrycia, to będzie to znalezisko
na wagę „Biskupina”.
Przewodniczący Komisji Pan Andrzej ZYDOROWICZ stwierdził, iż jest to apel
do Miasta aby zajęło się i zabezpieczyło przedmiotowe stanowisko archeologiczne. Pan
Mysłowski złożył komplet dokumentów u Pana Przewodniczącego Rady, a ten odpowiednim
pismem zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowice o przeanalizowanie tej sprawy i apelem o
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-projektewentualne dofinansowanie. W tej sytuacji Komisja Kultury, Promocji i Sportu nie ma
potrzeby składania ponownego wniosku w tym zakresie. Jak dodał Pan Przewodniczący
wykopaliskami powinno zainteresować się środowiska naukowe, stąd też sugestia aby w
piśmie do Prezydenta Miasta Pan Przewodniczący zawarł sugestię, aby zainteresować tym
odkryciem wydziały Archeologii i Geologii Uniwersytetu Śląskiego. Pan Przewodniczący
podziękował Panu Mysłowskiemu, że zajął się tą sprawą, i że poświęcił swój wolny czas na
jej zbadanie.
Pan Józef MYSŁOWSKI zaznaczył, iż najważniejszym celem na tą chwilę, jest
zapewnienie środków na zabezpieczenie tego stanowiska, nawet poprzez przesunięcie z
innych zadań z zakresu kultury.
Radna Stanisława WERMIŃSKA w nawiązaniu do prowadzonej dyskusji
zaproponowała, aby Komisja złożyła do Prezydenta Miasta Katowice wniosek o treści jak
niżej.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po wysłuchaniu Pana Józefa Mysłowskiego,
który jak zaznaczył dokonał doniosłego odkrycia archeologicznego w Katowicach,
wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice, aby po jej rozpoznaniu i wypracowaniu
stanowiska, poinformował komisję kopia odpowiedzi udzielonej zainteresowanemu.
Dokumentacja związana z tym odkryciem została przekazana Panu Prezydentowi pismem
Przewodniczącego Rady Miasta Katowice znak BRM.0004.112.2014 w dniu 29.07.2014 oraz
w dniu 11.08.2014r.
Powyższy wniosek został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 9 głosów „za”,
0 głosów ”przeciw” 0 głosów „wstrzymał się”
Radny Tomasz MAŚNICA nawiązał do tematu środków jakie pozostają do
dyspozycji Rad jednostek Pomocniczych w poszczególnych dzielnicach. Pan Radny zapytał
czy istnieje inna możliwość płynniejszego i szybszego przekazywania środków na wydarzenia
kulturalne i sportowe, a które to zostały uchwalone uchwałami Rad Jednostek Pomocniczych
na inne cele.
Pani Jowita HERCIG - Kierownik Referatu Merytorycznego Wydziału Kultury,
zaznaczyła, iż nie ma na chwilę obecną innych możliwości, jak oficjalna procedura. Za
każdym bowiem razem musi być określony dysponent środków. W przypadku Wydziału
Kultury, środki przekazywane są do danej instytucji kultury poprzez dotację celową. Dotacja
celowa wywołuje zmiany w budżecie instytucji, co pociąga również za sobą zmianę w
uchwale budżetowej, którą musi podjąć Rada Miasta. Tak więc niekiedy ta droga legislacyjna
tak się wydłuża, iż trzeba przesuwać termin organizacji niektórych imprez. Istnieje jeszcze
budżet obywatelski, ale zadania w nim zgłoszone też muszą zostać ujęte w uchwale
budżetowej.
Pan Andrzej NAJDROWSKI – Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej
nr 6 „Ligota-Panewniki” zwrócił się do Pana Piotra ZACZKOWSKIEGO – Dyrektora
Instytucji Kultury „Katowice Miasto Ogrodów”, z prośbą o to, by w kolejnej 150-tej rocznicy
nadania praw miejskim Katowicom, jak też w innych większych imprezach, brał pod uwagę
także teren amfiteatru w parku „Zadole”.
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-projektPkt 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.
Pan Andrzej ZYDOROWICZ – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i
Sportu podziękował Radnym za aktywność podczas obrad Komisji, Stronie prezydenckiej,
przedstawicielom wydziałów i zaproszonym gościom, za udzielanie wyczerpujących
wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.
Na tym posiedzenie zakończono.
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