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Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.
Data posiedzenia: 14.09.2015 r.
Miejsce posiedzenia: sala 315 Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00
Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:15
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA
Protokolant: Łukasz Koźlik
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych.
Goście obecni na posiedzeniu:
1. Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice,
2. Pani Marzena SZUBA – Wiceprezydent Miasta Katowice,
3. Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice,
4. Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki,
5. Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji,
6. Pani Małgorzata KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta,
7. Pani Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury,
8. Pani Alicja BIŚTA – Kierownik Referatu Finansowo-Kontrolnego w Wydziale Kultury
9. Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
10. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku
Sportowego w Katowicach,
11. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – przedstawiciel mediów,
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-projektPkt 1. Rozpoczęcie 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu
Informacja na temat stanu zorganizowania sportu amatorskiego, kwalifikowanego oraz
szkolnego w mieście.
Możliwości ożywienia katowickiego szlaku moderny – Muzeum Historii Katowic jako
operator szlaku (organizacja cyklicznych imprez).
Opiniowanie projektów uchwał.
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia
„Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015
roku”, 'Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku' 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".
2. Opiniowanie projektu 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'.
3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w
sprawie realizacji przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice - Miasto Ogrodów.
Sprawy różne.
Wolne wnioski.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: - 6 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.”, bez uwag 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, iż protokół dostępny był na stronach portalu Rady Miasta Katowice, jak też można się z
nim było zapoznać w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i pytań ze strony Państwa Radnych,
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 8/2015 z posiedzenia
komisji Kultury, Promocji i Sportu, które odbyło się w dniu w dniu 24.08.2015r.
Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0
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-projektgłosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” przyjęli bez uwag protokół nr 8/2015 z posiedzenia
komisji w dniu 24.08.2015r.
Pkt 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta Katowice w zakresie kultury i sportu.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zwrócił
się z prośbą do Pana Sławomira WITKA – Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki o
przedstawienie bieżących informacji z zakresu sportu.
Pan Sławomir WITEK - Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż wzorem z
poprzednich posiedzeń komisji, przygotowany został materiał zawierający informacje o imprezach
sportowych jakie odbyły się w okresie pomiędzy posiedzeniami komisji, oraz o wydarzeniach jakie
mają się odbyć w przyszłości, wliczając w to również imprezy nie posiadające charakteru
sportowego, które jednak odbyły się na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Spotu i Rekreacji.
Pan Naczelnik zaznaczył, iż jeżeli będą jakieś pytania do omawianego materiału, chętnie na nie
odpowie.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec
braku pytań do przedmiotowej informacji poprosił Panią Jowitę HERCIG – Kierownik Referatu
Merytorycznego w Wydziale Kultury o przedstawienie bieżących informacji z zakresu kultury.
Pani Jowita HERCIG – Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury
zaznaczyła, iż został przygotowany przez Wydział Kultury materiał dotyczący informacji o
ważniejszych imprezach kulturalnych jakie odbyły się na terenie miasta Katowice w dniach od
24.08 do 14.09. Informacja zawiera wiele pozycji, gdyż obecny okres obfituje w wydarzenia
związane z obchodami 150-lecia nadania praw miejskich Katowicom. Informacja zwiera również
zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, jakie będą miały miejsce w mieście w terminie od 15.09 do
19.10. Szczególną uwagę Pani Kierownik szczególna uwagę zwróciła na:
 wernisaż wystawy Hansa Bellmera w Muzeum Historii Katowic, w dniu 18 września,
 festiwal filmowy „Ars Independent 2015” organizowany w dniach 22-27 września,
 koncert Józefa Skrzeka na rynku w Katowicach w dniu 29 września,
 35 edycję Rawa Blues Festiwal 2015 w dniu 3 października
 galę „Ambasador Polszczyzny 2015” w sali koncertowej CKK im. K. Bochenek w dniu 11
października,
 12 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Katowice – Dzieciom w teatrze „Ateneum” w
dniach 13-17 października.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za przedstawione informacji i otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Maciej BISKUPSKI pogratulował Pani Kierownik organizacji wydarzeń
związanych z urodzinami miasta Katowice. Jak zaznaczył, duża frekwencja na poszczególnych
wydarzeniach, świadczy o ich dobrym odbiorze przez mieszkańców.
Kontynuując, Pan Radny zapytał czy udało się pozyskać partnera strategicznego na
wydarzenia związane z „Urodzinami Miasta”, oraz jakie środki finansowe pozyskała Instytucja
Kultury Katowice „Miasto Ogrodów” na organizację „Urodzin Miasta” ze źródeł zewnętrznych.
Pan Radny zaznaczył, iż na wcześniejszych posiedzeniach Komisji Dyrektor Instytucji Kultury
Katowice „Miasto Ogrodów” informował, iż trwają zaawansowane rozmowy z partnerem
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-projektstrategicznym. Kto miał zatem być partnerem i czemu nie doszło do sfinalizowania umowy. Pan
Radny w związku z uwagą, iż na posiedzenie nikt nie dysponuje tak szczegółowymi danymi,
poprosił o nie na piśmie.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec
braku dalszych zgłoszeń, zamknął dyskusję w przedmiotowym temacie i zaproponował przejście do
kolejnego punktu posiedzenia.
Pkt 4. Informacja na temat stanu zorganizowania sportu amatorskiego, kwalifikowanego oraz
szkolnego w mieście.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, iż na komisję dostarczony został materiał zawierający bardzo obszerne informacje w
zakresie analizowanego tematu, jednak brakuje w nim wyników sportowych. Pan Przewodniczący
zwrócił się do Pana Sławomira WITKA o zreferowanie przedmiotowej informacji.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki na wstępie zaznaczył,
iż tytuł informacji dotyczył zorganizowania sportu amatorskiego, kwalifikowanego oraz szkolnego
w mieście, nie mniej aktualnie ustawa o sporcie wprowadziła jednolita definicję dla wszystkich
rzeczy mających związek ze sportem. Jak dodał Pan Naczelnik do jednej kategorii włożono
rekreacje i wychowanie fizyczne. Tak więc teraz można mówić jedynie o sporcie lub o rehabilitacji
sportowej. Pojęcie sportu amatorskiego i wyczynowego jest więc trochę niewłaściwe. Opracowane
zestawienie zostało jednak podzielone w oparciu o uchwałę Rady Miasta Katowice dotyczącą
organizacji sportu w mieście Katowice. Znalazło się zatem zestawienie odnoszące się do sportu
wyczynowego, za którym idą konkretne wyniki zawodników i ich wynagradzanie, oraz sportu
amatorskiego połączonego ze sportem szkolnym. Nie wszystkie informacje zostały w tym
opracowaniu ujęte, nie mniej za dwa miesiące na komisji omawiane będzie sprawozdanie z
realizacji „Strategii Sportu”, gdzie znajdzie się obszerniejszy i bardziej szczegółowy materiał, wraz
z niezbędnymi składnikami.
Kontynuując Pan Naczelnik zaznaczył, iż zgodnie z nową definicją jako sport uznaje się
wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane
wpływają na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub
osiągniecie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Trudno więc na chwilę obecną podzielić
taki sport na amatorski czy zawodowy – profesjonalny.
W zestawieni została przedstawiona ilość klubów jakie działają na terenie miasta Katowice,
a jednocześnie jako załączniki dołączono wszelkie konkursy na dotacje, żeby było wiadomo ile z
tych klubów bierze udział w przedmiotowych konkursach i jakie otrzymują dotacje. Wszystkie te
kluby, które biorą udział w konkursach dotyczących organizacji uprawiania sportu (sport
wyczynowy) muszą osiągać wysokie wyniki sportowe. W grach zespołowych trzeba plasować się w
jednej z dwóch najwyższych lig, a w sportach indywidualnych posiadać minimum medal
mistrzostw polski, co w niektórych dyscyplinach jest bardzo dużym osiągnięciem. Mimo takich
kryteriów, podmiotów które startują w przedmiotowym konkursie jest naprawdę dużo.
Jak dodał Pan Naczelnik pierwszym zadaniem omawianego systemu jest współpraca z
klubami sportowymi, a klubem sportowym w myśl ustawy o sporcie może być osoba prawna.
Różnie się to w stosunku do wcześniejszych zapisów ustawy tym, że nie może to być obecnie osoba
fizyczna. Nie mniej oprócz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych może to być spółka prawa
handlowego, czego przykładem jest funkcjonowanie klubu GKS GieKSa Katowice.
Poza klubami ważna jest też baza sportowa na której trenować maja zawodnicy czy
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-projektamatorzy. Wykaz takich obiektów został Panom Radnym przedstawiony w tabeli. Tabela ta jest na
bieżąco weryfikowana i na pewno inaczej będzie się prezentować podczas sprawozdania z Strategi
Sportu, gdzie dopisane zostaną obiekty nowe, albo te, które zostały zmodernizowane. W informacji
wykazano także mnogość dyscyplin sportowych, jakie uprawiane są w Katowicach. Na chwilę
obecną jest to 53 dyscyplin sportowych, a lista ta cały czas się rozszerza.
Konkursy na dofinansowanie odbywają się corocznie i startują w nich wszystkie uprawnione
kluby. Zespoły które są na pierwszych trzech poziomach (ekstraklasa, I i II liga) przedstawione
zostały w tabelach. Tych zespołów jest sporo, a obserwując postępy kolejnych zespołów, można
powiedzieć, że będzie ich przybywać. Obecnie uratowano żeńską drużynę piłki nożnej, która pod
szyldem GKS Katowice, rozpoczęła rozgrywki w III lidze, niemniej wyniki pozwalają wierzyć w
szybki awans do wyższej klasy rozgrywek.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał
ile aktualnie sekcji piłki nożnej znajduje się w GKS Katowice.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w odpowiedzi
zaznaczył, iż obecnie są dwie sekcje: piłka nożna damska i piłka nożna męska. Przygotowano
również porozumienia z sekcja zapaśniczą, siatkarską i szachową. Tych trzech sekcji nie wchłonął
na razie klub z tego względu, że miasto Katowice podpisało umowy właśnie ze stowarzyszeniami, i
muszą je one zrealizować do końca roku. Dopiero w konkursie o dotację na przyszły rok będzie
można startować ze wszystkimi sekcjami w ramach GKS-u Katowice.
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczył, iż z
porozumienia podpisanego przez TKKF Czarni wynika, iż wystąpią oni jako GKS Katowice.
Porozumienie to od strony prawnej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki kontynuując zaznaczył,
iż doprecyzowany został statut GKS Katowice, aby mógł on jako klub wielosekcyjny startować w
konkursach dotacyjnych. Spółki mogą startować, jednak po spełnieniu odpowiedniego warunku,
czyli nie mogą działać w celu osiągnięcia zysku, oraz nie mogą wypłacać dywidendy.
Druga część zestawienia dotyczy sportów indywidualnych, gdzie sukcesy są głównie
zasługą AZS AWF Katowice, który na samej olimpiadzie zimowej miał ok 20 zawodników.
Dodatkowo należy podkreślić sukcesy zapaśników oraz kajakarzy z UKS 4, którzy wywalczyli
medale na mistrzostwach świata juniorów i młodzieżowców. Katowice posiada medalistów
Mistrzostw Polski w wielu dziedzinach, z czego duża część startuje w ramach klubów i sekcji
działających przy Pałacu Młodzieży, który regularnie zdobywa medale na Mistrzostwach Polski.
Pan Naczelnik wspomniał także o katowickich szachistach, którzy pow wygraniu kolejnych rund
uzyskają tytuł Mistrza Polski w najważniejszej z grup wiekowych czyli w grupie seniorskiej.
Nawiązując do sportu amatorskiego Pan Naczelnik zaznaczył, iż w tej grupie razem
umieszczono zestawienie dotyczące sportu młodzieżowego i szkolnego oraz sportu amatorskiego.
Stąd też ukazano mnogość obiektów sportowych z jakich mogą korzystać te grupy, i to na bardzo
przyzwoitych warunkach. Także w tych grupach ogłaszana są konkursy, a środki są tu pozyskiwane
z programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, ale także w ramach konkursów na
szkolenie dzieci i młodzieży w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie. Ogłasza się więc konkursy na organizację imprez w pierwszym i drugim półroczu,
oraz w ramach akcji „Zima w mieście” i akcji „Lato w mieście”. Część imprez finansowana jest tez
środkami bieżącymi, na zasadzie współorganizacji imprez. Dzieje się tak w przypadkach, których
nie udaję się rozstrzygnąć za pomocą konkursów, gdzie organizator zgłasza się na kilka tygodni
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-projektprzed terminem planowanej imprezy.
Odnosząc się do tematu sportu szkolnego Pan Naczelnik zaznaczył, iż bardziej szczegółowo
zostanie on omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji, dlatego tez obecnie ukazana zostanie
jedynie informacja ogólna, gdzie przedstawiono klasyfikację, aby wiadomo było w jakich
dziedzinach odbywa się rywalizacja w sporcie szkolnym, oraz które z katowickich szkół są w tej
rywalizacji najlepsze. Dane te ukazano w rozbiciu na szkoły podstawowe, gimnazjalne i
ponadgimnazjalne. Pan Naczelnik zaznaczył także, iż od paru dni w Katowicach zaczęły działać
Szkolne Sekcje Siatkarskie. Katowice znajdują się w pierwszej grupie miast, gdzie takie sekcje
uruchomiono ze względu na dobrą współprace z PZPS. Katowice uzyskały też prawo organizacji
ośrodka szkoleniowego w dziedzinie piłki ręcznej w oparciu o szkołę mistrzostwa sportowego. Jest
to bardzo korzystna decyzja, gdyż idą za nią środki zewnętrzne, które pomogą miastu w szkoleniu
dzieci i młodzieży. Pieniądze te zostaną pozyskane z programów ministerialnych Ministerstwa
Sportu i będą przeznaczone na zakup sprzętu i opłacenie prowadzących zajęcia. Jedynym wkładem
jaki poniesie Miasto, będzie udostępnienie obiektów, niemniej szkoła posiada takowe. Wcześniej w
Katowicach działał tylko jeden klub piłki ręcznej - „Gloria”, od prawie dwóch lat działają nowe
kluby – „Imperium” Katowice, oraz sekcja damska przy Szkole Mistrzostwa Sportowego grająca na
poziomie drugiej ligi. Zgłoszona jest także sekcja męska na poziomie trzeciej ligi. To właśnie do
tych sekcji zostały przydzielone pozyskane środki, co pozwoli im się bezpiecznie rozwijać.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za udzielone informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Andrzej ZYDOROWICZ zapytał, czy jeżeli szachiści przejdą pod skrzydła GKS
Katowice stracą swoją pierwotną nazwę.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w odpowiedzi
zaznaczył, iż przepisy w prawie sportowym dopuszczają możliwość zmiany nazwy drużyny
startującej w rozrywkach. Priorytetem w tym wypadku była ugruntowana pozycja marki GKS
Katowice, a wypracowywanie nowej marki zajęłoby wiele czasu. Do chwili obecnej Pan Naczelnik
nie ma informacji jak będzie nazywać się nowa drużyna. Może to być zarówno GKS Hetman
Katowice, ale równie dobrze jedynie GKS Katowice.
Radny Andrzej ZYDOROWICZ kontynuując dodał że nazwa Hetman Katowice, jest
piękną nazwą, ma swoja markę, wcale nie mniejsza niż GKS Katowice. Pan Radny dodał , że GKSów, hutników i budowlanych jest w regionie całkiem sporo i szkoda by było gdyby przy
wchłonięcie szachistów zmieniona została nazwa ich klubu, tym bardziej że Szopienice zawsze
słynęły z mocnego klubu szachowego i wprowadzenie nazwy GKS nie będzie tam mile widziane.
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczył, iż to
szachiści wystąpili z wnioskiem o włączenie w struktury GKS, a nie miasto. Dodatkowo Pan
Wiceprezydent zaznaczył także, iż nikt z miasta ani klubu nie sugerował zmiany nazwy. Kwestia
docelowej nazwy jest dalej otwarta.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał, czy obecnie zespół TKKF Czarni pod marką GKS
Katowice będzie rozgrywał mecze na obiekcie Kolejarza na Wełnowcu, a nie jak wcześniej w hali
w Szopienicach.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w odpowiedzi
zaznaczył, iż zawodnicy TKKF „Czarni” Katowice trenują już tylko na obiekcie „Kolejarza” i tam
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-projekttez będą rozgrywane wszystkie mecze. Hala na Wełnowcu spełnia bowiem warunki dla rozgrywek
I-ligowych, łącznie z możliwością transmisji rozgrywek.
Radny Aleksander USZOK zaznaczył, iż istnieje wiele innych programów ministerialnych,
dla różnych dyscyplin sportowych jak np. lekkoatletyka, gdzie przy niewielkich kosztach własnych
idzie pozyskać znaczące dofinansowanie, czy Miasto zamierza tez korzystać z pozostałych
programów.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w odpowiedzi
zaznaczył, iż Miasto stara się śledzić wszystkie programy jakie ogłasza ministerstwo sportu i tam
gdzie jest to możliwe składa swój akces. W przypadku lekkiej atletyki istnieje jeden podstawowy
problem związany z dostępną bazą. W dalszej perspektywie przygotowywany jest kompleks na
Asnyka, gdzie zaplanowana jest 8 torowa bieżnia, co umożliwiać będzie nam startowanie w
większej ilości programach. Wbrew pozorom miasto ma duże sukcesy w lekkoatletyce, szczególnie
na AWF Katowice, jak też dobrą kadrę szkoleniową którą prowadzi MOS.
Kontynuując Pan Naczelnik zaznaczył, iż wszędzie tam, gdzie dana dyscyplina ma
odpowiednie zaplecze, Miasto stara się je odpowiednio wesprzeć. Tak jest w przypadku szermierki
czy pływania. Szybko rozwija się również futbol amerykański i frisbee jak też unihokej, który w
Katowicach ma duże perspektywy rozwoju.
Pan Naczelnik wspomniał też o programie „Multisport” w którym wnioskodawcy otrzymują
Pieniądze dla prowadzących zajęcia oraz na sprzęt. Katowice ma w chwili obecnej zgłoszone dwie
szkoły do tego programu – 67 i 49, a same wnioski zostały zaakceptowane. Program ten an terenie
Katowic prowadzony jest przez Śląską Federację Sportu.
Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż temat sportu szkolnego i to na wszystkich
poziomach szerzej będzie omawiany na Komisji Edukacji. Pan Radny dodał, że dla sportu
amatorskiego ważne są obiekty gdzie można trenować. Dlatego tez tak jak w przypadku lodowiska
należy pomyśleć o szerszym udostępnieniu pozostałych obiektów sportowych. Pan Radny zapytał
czy taka możliwość będzie istniała jeszcze w tym roku, czy dopiero od następnego roku
kalendarzowego. Czy będzie także możliwość wynajęcia tych obiektów dla klubów amatorskich,
gdyż pojawiły się głosy, że komercyjne organizacje mają większe możliwości wynajmu, niż kluby
amatorskie.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż jeżeli
chodzi o zapotrzebowanie na sale, to najlepiej może to zobrazować Pan Dyrektor MOSiR, gdyż on
ma najświeższe informacje co do zapotrzebowania. O obiekty, które znajdują się na terenach szkół
należałoby zapytać zarządzających – czyli Dyrektorów Szkół. Miasto chce bowiem, aby z obiektów
przy szkołach mogło korzystać jak najwięcej ludzi, jednak nie wiadomo czy względy organizacyjno
- finansowe na to pozwolą. To wymaga szerszej dyskusji z Wydziałem Edukacji.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, iż członkowie Komisji wnioskowali o zwiększenie środków, które umożliwią
zatrudnienie przez MOSiR dodatkowe osoby obsługi na dane obiekty i tym samym wydłużenie ich
godzin pracy. Czy takie środki przyznano, i gdzie zapotrzebowanie na dostępność danego obiektu
jest największe.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaznaczył,
iż aktualne zapotrzebowanie w przypadku lodowiska kończy się o godz 23:30, a były niedawno
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-projekttakie głosy, iż jeżeli będzie taka możliwość to obłożenie będzie 24h/ dobę. Po analizie tego
obłożenia w najbliższym czasie skrócony zostanie czas funkcjonowania lodowiska. W przypadku
sali gimnastycznych jakimi dysponuje MOSiR nie ma aktualnie sygnałów na zapotrzebowanie poza
obecnymi godzinami ich otwarcia, jeżeli jednak znajdą się zorganizowane grupy sportowe, które
będą chciały skorzystać, to taki wniosek zostanie rozważony. O ile na obiektach MOSiR
wydłużenie czasu pracy nie jest problematyczne, o tyle na indywidualnych obiektach, także tych
szkolnych ich funkcjonowanie uzależnione jest od godzin funkcjonowania danej placówki.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki dodał, iż MOSiR
wydłużył eksperymentalnie godziny funkcjonowania kortów tenisowych na Janowie, które teraz są
dostępne do godz 23:00. Pozwoli to sprawdzić czy po wydłużeniu godzin otwarcia też znajdą się
chętni do skorzystania
Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż małe obłożenie dodatkowych godzin pracy
wynikać może z braku informacji. Rozsądnym rozwiązaniem byłoby zamieszczenie takiej
informacji na głównej stronie urzędu. Pan Radny zapytał jak będzie wyglądało udostępnieni
obiektów sportowych przy obiektach szkolnych gdy będą chciały z nich skorzystać kluby,
organizacje samorządowe UKS itp. Czy takie podmioty mają szansę wynająć te obiekty, a jeżeli tak
to na jakich zasadach. Zdaniem Pana Radnego w tym przypadku też potrzebne są rozwiązania
systemowe, które będą transparentne.
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi
zaznaczył, iż obowiązuje system, który określa także kolejność wynajmowania obiektów
sportowych. Generalnie pierwsze są szkoły, potem kluby, Uczniowskie Kluby Sportowe, i one maja
pierwszeństwo przed podmiotami komercyjnymi. Jeżeli są gdzieś przypadki, iż taka kolejność nie
jest zachowywana to należy to zgłosić, gdyż trzeba taką sprawę wyprostować. W działaniach miasto
na uprzywilejowanej pozycji zawsze bowiem stawiać będzie szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.
Kontynuując Pan Prezydent zaznaczyła także, iż należy odpowiednio skorygować
dostępność sal w stosunku do zapotrzebowania na nie. Dyrektor MOSiR poinformował niedawno
Państwa Radnych, iż katowickie kluby, które dotuje Miasto Katowice płacą kary za
niewykorzystanie infrastruktury, gdyż po pierwsze marnowane są pieniądze, a po drugie
marnowana jest baza sportowa. W tym samym czasie, gdy ktoś chciałby poprowadzić zajęcia
sportowe dla młodzieży nie ma takiej opcji, gdyż dany obiekt figuruje jako zarezerwowany, a defacto nikt z niego nie korzysta.
Wykorzystanie zarezerwowanych terminów przez kluby będzie analizowano podczas
rozstrzygania konkursu na dotację w przyszłym roku.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
poinformował także, iż aktualnie testowany jest elektroniczny system rezerwacji miejsc na
ośrodkach sportowych. Jak w latach ubiegłych tak i teraz klubu spotykają się i ustalają między sobą
zapotrzebowanie w kwestii wynajęcia obiektów sportowych. Następnie ustalony harmonogram
wprowadzany jest do systemu. Każdą rezerwację będzie można jeszcze anulować, Jeżeli takie
anulowanie będzie następowało na siedem dni przed terminem, wtedy nie będzie żadnych
konsekwencji. Jeżeli nastąpi jeden dzień wcześniej i ktoś kupi przedmiotową godzinę, wtedy
wynajmujący nie poniesie konsekwencji. Jeżeli nie znajdzie się chętny, albo rezygnacja nie zostanie
wcześniej zgłoszona, rezerwujący ponosić będzie pełną odpłatność komercyjną. Klubom dano też
możliwość, że jeżeli znajdą kogoś na daną godzinę, to mogą ją odstąpić, jak też będą mogły się
wymieniać godzinami między sobą. Pan Dyrektor zaznaczył także, iż obecnie MOSiR zachęca
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-projektkluby do współpracy w tym zakresie. Dodatkowo zmieniona zostanie internetowa strona MOSiR
poprzez zwiększenie nacisku na prezentacje dostępnej bazy sportowej.
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż cieszy się z tego, że zrealizowany został postulat
elektronicznego systemu wypożyczania obiektów. Pan Radny zapytał, kiedy oficjalnie zakończone
zostaną pracę przy kortach tenisowych na Janowie. Pan Radny zaapelował także aby zamieścić
dodatkową informację na temat wydłużonych godzin funkcjonowania lodowiska przy Spodku, czy
też kortów na Janowie zamieścić na stronie głównej katowice.eu, gdyż samej informacji brakło, a
przez to może nie było jej także na portalach społecznościowych, co wygenerowałoby większe
zainteresowanie.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
poinformował, iż w przypadku kortów na Janowie ze względu na perturbacje po stronie wykonawcy
termin już kilka razy został przełożony. Obecnie termin zakończeni robót przewidziany jest na
koniec grudnia, jednakże większość robót będzie zakończona wcześniej i będzie można z tego
obiektu jeszcze skorzystać.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu w
nawiązaniu do omawianego tematu zaznaczył, iż obecnie miasto Katowice stawia na dwie
dyscypliny sportowe, którymi są piłka nożna i siatkówka.
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi
zaznaczył, iż inwestowanie w poszczególne dyscypliny sportowe odbywać się będzie krok po
kroku, w zależności od tego jakimi środkami budżetowymi dysponować będzie w danej chwili
Miasto. Założenia mówią także o pozyskaniu inwestorów prywatnych dla poszczególnych dziedzin
sportu. Jeżeli tak się stanie w przypadku piłki nożnej i siatkówki, to miasto reanimować będzie
także pozostałe dyscypliny. Samorządy w różnych miastach, doraźnie ratują obecnie kluby, które
maja siedzibę na ich terenie, jednak nie jest to główne zadanie samorządów i docelowo Miasto
będzie chciało tak przygotować konkretną sekcję sportową, żeby mogły one bez problemu znaleźć
opiekunów prywatnych
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał
również o termin podziału środków jakie dostępne będą w konkursach. Zawsze budzi to ich
niepokój, czy środki na funkcjonowanie klubów zostaną przekazane na czas.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w odpowiedzi
zaznaczył, iż konkursy ogłaszane są już w listopadzie, natomiast ich rozstrzygnięcie następuje na
początku stycznia, tuż po podjęciu uchwały o budżecie na dany rok. Zarządzenie Prezydenta Miasta
w sprawie przydziałów środków ogłaszane jest ok 13-15 stycznia, co jest bardzo szybkim
terminem, i podpisujemy stosowne umowy.
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczył, iż
najlepszą byłaby sytuacja, gdzie klub dowiaduje się o przyznanej dotacji przed startem sezonu.
niemniej obecnie miasto zamierza systemowo podejść do tego problemu i wypracować rozwiązanie
satysfakcjonując obie strony.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu, w
związku z chęcią zabrania głosu w dyskusji Przez Pana Włodzimierza ZARODKIEWICZA –
str. 9

-projektWiceprezesa Miejskiego Szkolnego Związku. Sportowego w Katowicach, wystąpił z wnioskiem o
udzielenie głosu w dyskusji osobie spoza rady.
Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu jednogłośnie – 10 głosów „za”
udzielili głosu Panu Włodzimierzowi ZARODKIEWICZOWI – Wiceprezesowi Miejskiego
Szkolnego Związku. Sportowego w Katowicach.
Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku
Sportowego w Katowicach w nawiązaniu do przedstawionej informacji zaznaczył, iż w
sprawozdaniu ujęte zostały dwa lodowiska, a Katowice ma ich cztery, jeżeli ująć też lodowisko
sezonowe na Bugli i na Akademii Wychowania Fizycznego, i tym trzeba się chwalić. Pan
Wiceprezes zapytał także czy w takim sprawozdaniu prócz wysokości przyznanej dotacji, można
także zamieścić informację o stanie osobowym poszczególnych UKS. To pozwoliłoby w sposób
całościowy zaprezentować dane dotyczące danego UKS i pokazałoby jaka kwota dotacji przypada
na jednego członka klubu.
Pan Wiceprezes zaznaczył, iż strona prezydencka zobowiązała się do wybudowania 3
basenów 25 metrowych, co stanowiłoby kolejną bazę sportową. Dlatego można by już teraz
pomyśleć o strategii rozwoju sportów pływackich (pływanie, skoki do wody, piłka wodna,
ratownictwo).
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w odpowiedzi
zaznaczył iż zestawień dotyczących członków UKS nie ma w tym opracowaniu, ale znajdą się one
w sprawozdaniu nt. realizacji „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku”. W
omówionym zestawieniu zaprezentowane zostały stałe obiekty, tak więc lodowisk sezonowych nie
brano pod uwagę. Odnosząc się do kwestii pływalni, Pan Naczelnik zaznaczył, iż cała organizacja
w sferze dotacji opiera się na współpracy z klubami sportowymi. W przypadku piłki wodnej nigdy
w Katowicach nie było takiej tradycji, ale jeżeli znajdzie się taki podmiot, to jak najbardziej Miasto
podejmie z nim współpracę.
Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku
Sportowego w Katowicach dodał, że jeżeli obecnie lodowisko przy Spodku ma wydłużone
godziny funkcjonowania, to zwiększy się także ilość ślizgawek ogólnodostępnych. Pan Wiceprezes
zaznaczył także, ze w sprawozdaniu ujęto prócz basenów krytych także kąpieliska otwarte, które są
obiektami sezonowymi. Zatem informacja o lodowiskach sezonowych także powinna zostać w nim
ujęta.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w odpowiedzi
zaznaczył, iż kąpieliska sezonowe trzeba ujmować w zestawieniu, gdyż wymaga tego ustawa,
natomiast w ewidencji obiektów sportowych nie uwzględnia się lodowisk sezonowych, tym
bardziej, ze w odróżnieniu od kąpielisk sezonowych, ich lokalizację można każdego roku zmienić.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu, wobec
braku dalszych zgłoszeń w dyskusji, zamknął omawiany temat i zaproponował przejście do
kolejnego punktu porządku posiedzenia.
Pkt 5. Możliwości ożywienia katowickiego szlaku moderny – Muzeum Historii Katowic jako
operator szlaku (organizacja cyklicznych imprez).
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-projektPan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zwrócił
się z prośbą do Pana Waldemara BOJARUNA – Naczelnika Wydziału Promocji o przedstawienie
informacji w zakresie omawianego tematu. Pan Przewodniczący wytłumaczył, iż zamiarem Komisji
było poruszenie kwestii ożywienia szlaku moderny, między innymi poprzez włączenie do jego
prezentacji Muzeum Historii Katowic. Niemniej okazał się, iż pomysłodawcą oraz obecnym
operatorem jest Wydział Promocji Miasta Katowice, w związku z tym obecność na posiedzeniu
Pana Naczelnika.
Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji zaznaczył, iż „Szlak
Zabytków Moderny” powstał 4 lata temu, a projekt powstał już 7-8 lat temu. W projekcie oparto się
na bardzo nowoczesną na tamte czasy technologię, jaka były info-kioski. Niemniej przez kilka lat
funkcjonowania tego przedsięwzięcia technika poszła tak mocno do przodu, iż info-kioski stały się
„przestarzałe”. Same info-kioski w swojej możliwości promowania zabytków moderny szybko
przestały być nowoczesne. Na chwilę obecną z info-kiosków korzysta niewiele osób i być może to
kierowało działaniami Panów Radnych aby wskazać ten temat jako istotny do promowania i do
podkreślenia jego atutów. Wydział Promocji nie czekając na specjalne wyzwania, postanowiła we
własnym zakresie bardziej promować „Szlak Zabytków Moderny”. W chwili obecnej na
ukończeniu znajdują się prace związane z nowym „Przewodnikiem po Modernie” w charakterze
spacerownika. Wydział współpracuje w tym temacie z Panią Zofią Oslislo – niekwestionowanym
autorytetem w zakresie opracowań z architektury. Równolegle prace dotyczą także przewodnika po
katowickiej modernie dla dzieci, a wcześniej wdrożony został projekt dotyczący promocji
katowickiej moderny za pomocą przewodników audio, które można było pobrać w Centrum
Informacji Turystycznej. Taka forma prezentacji obiektów katowickiej moderny cieszy się większa
popularnością.
Pan Naczelnik przedstawił także propozycję ożywienia „Szlaku Zabytków Moderny”
poprzez szersze udostępnienie najsłynniejszego obiektu na szlaku, którym jest „Katowicki Drapacz
Chmur”. Przedsięwzięcie to polegałoby na zagospodarowaniu nieczynnego obecnie szybu windy,
dostępnego z zewnętrznego podwórka. Jego eksploatacja nie wpływała by w żaden sposób na
komfort zamieszkujących ten budynek mieszkańców, a windą która by została zainstalowana w tym
szybie będzie można wjechać na taras widokowy zainstalowany na samej górze budynku i
podziwiać widoki. Jeżeli zatem udałoby się zrealizować wykorzystanie tego szybu windowego,
wraz z uruchomieniem tarasu widokowego, miasto zyskałoby niebywały atut, jakiego obecnie
„Szlakowi Moderny” brakuje. Taras widokowy na „Katowickim Drapaczu Chmur” byłby
niewątpliwi największą atrakcją całego szlaku, a dodatkowo roztacza się z niego piękna Panorama
całego miasta Katowice. Nie udało się tego rozwiązania włączyć do wcześniejszej realizacji szlaku,
gdyż pozyskiwano tam środki unijne, które nie mogły być przeznaczone na modernizacje obiektu
należącego do wspólnoty mieszkaniowej. Da się ta modernizację jednak przeprowadzić przy
wykorzystaniu pieniędzy z budżetu miasta. Takie działanie zwiększy w sposób znaczący
zainteresowanie samym szlakiem, a miasto zyskało by klasyczny produkt turystyczny w centrum.
Elektronika pozwoliłaby na to aby, poprzez wykupienie symbolicznego biletu w Centrum
Informacji Turystycznej, turysta zyska dostęp do jego najważniejszej atrakcji, a miasto zapewniłoby
sobie miarodajną statystykę odwiedzin. Według bardzo wstępnych szacunków zrealizowanie tej
atrakcji tj. zaadoptowanie szybu, montażu windy i przygotowania tarasu widokowego wyniesie ok 1
mln złotych. Całe prace należy rozpocząć od zgody uzyskanej ze strony wspólnoty mieszkaniowej,
jednak dotychczas takie rozmowy, poza wizją lokalną, nie były prowadzone.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
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-projektpodziękował za przedstawione informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym temacie.
Radny Aleksander USZOK nawiązał do tytułu przedmiotowego punktu i pomysłu
wprowadzenie Muzeum historii Katowic jako operatora szlaku.
Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji zaznaczył, iż Muzeum
Historii Katowic w chwili obecnej w swoim statucie nie ma ujętych zadań bezpośrednio
związanych ze „Szlakiem Zabytków Moderny” co nie oznacza, że miasto nie współpracuje na tym
polu z Muzeum. To jednak nie Muzeum odpowiedzialne jest za funkcjonowanie„Szlaku...” Filie
Muzeum Historii Katowic także nie obejmują tego elementu, jakim jest zabudowa modernistyczna.
Radny Aleksander USZOK zaznaczył, iż równolegle ze „Szlakiem Zabytków Moderny” w
Katowicach, powstawał także „Gdyński Szlak Modernizmu”. Zdaniem Pana Radnego wystarczy
wejść na stronę gdyńskiego szlaku, aby zobaczyć, że tamten projekt bardziej „żyje”. W przypadku
tamtego szlaku jednak wyłoniono operatora, a także posiada on strategicznych partnerów, w tym
prywatnych przedsiębiorców, którzy uczestniczą w animowaniu różnego rodzaju imprez na szlaku.
Na stronie widać, iż co kilka dni jest jakaś konferencja naukowa lub wydarzenie czy też konkurs
fotograficzny poświęcony temu szlakowi. W sposób naturalny te imprezy podnoszą rangę szlaku, a
doszło nawet do tego, iż turyści wysyłają z Gdyni kartkę, która nie ma w tle morza, ale właśnie
największe ikony gdyńskiego modernizmu.
Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji zwrócił uwagę na istotną
różnicę tych szlaków. Gdyński szlak w dużej części dotyczy obiektów modernistycznych o funkcji
komercyjnej, natomiast katowicki szlak posiada tylko jeden taki obiekt, a w większości są to
budynki mieszkaniowe. Do budynków mieszkalnych tak naprawdę nie ma dostępu, a ich
operatorom, zarządcom, czy też mieszkańcom niespecjalnie zależy na większej popularności. Stąd
też w info-kioskach zlokalizowanych przed obiektami ukazane są ich wnętrza. Gdyby udało się
zderzyć koncepcje Pana Radnego z propozycją, która przedstawiona została przez Pana Naczelnika
w pierwszej części wypowiedzi, to może wtedy udałoby się wygenerować bardziej atrakcyjny szlak
dla innych podmiotów. Na chwilę obecną nasz szlak proponuje ciekawy, architektoniczny spacer po
mieście i tylko do kilku obiektów można wejść. Miasto nie ma wpływu na to jak działają zarządcy
czy właściciele tych obiektów. Bardzo długo trwała tez instalacja samych info-kiosków, np.
podłączenia elektrycznego. Pan Naczelnik zaznaczył, iż przyjrzy się propozycjom Pana Radnego i
przeanalizuje założenia gdyńskiego szlaku, które mogłyby się sprawdzić w Katowicach.
Wydział Promocji organizował także wydarzenia bezpośrednio związane ze szlakiem w
formie gier miejskich, które odbyły się w pierwszym etapie jego funkcjonowania. Cieszyły się one
dużą popularnością. Obecnie turystów na szlak głównie zaprasza miasto Katowice za
pośrednictwem wydarzeń plenerowych (np. Tauron Nowa Muzyka czy Europejski Kongres
Gospodarczy)
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, ze do końca września dostępne są dość pokaźne
środki na szeroko pojęte muzealnictwo. Gdyby Muzeum Historii Katowic zostało operatorem, to
wtedy mogłoby ubiegać się o takie środki. Pan Radny zapytał czy istnieją jakieś plany dotyczące
pozyskania dodatkowych środków finansowych na „Szlak Zabytków Moderny”, bo info-kioski były
fajnym projektem, ale kilka lat temu. Czy Wydział Promocji posiada dane dotyczące ilości
użytkowników tych urządzeń. Pan Radny odniósł się tez do pomysłu ożywienia szlaku poprzez
udostępnienie windy i tarasu widokowego na „Katowickim Drapaczu Chmur”. Jego zdaniem należy
się nad tym pomysłem poważnie zastanowić i być może ująć go jako wniosek do budżetu miasta
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-projektKatowice.
Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji w odpowiedzi podkreślił
jeszcze raz, iż Muzeum Historii Katowic nie jest w chwili obecnej operatorem szlaku. Wystąpienie
o środki unijne dla ożywienia szlaku niczego w chwili obecnej nie zmieni, gdyż te środki nie mogą
być wykorzystane na własności prywatnej, a taką jest „Katowicki Drapacz Chmur”. Pan Naczelnik
zaznaczył także, iz projekt związany z info-kioskami zakłada ich użytkowanie przez okres 5 lat, tak
więc zostało jeszcze 1,5 funkcjonowania. Potem Wydział promocji zamierza zmienić formułę infokiosków na aplikację mobilną, którą każdy mógłby odpalić na swoim urządzeniu multimedialnym.
Będzie to system prostszy, tańszy w użytkowaniu i nie wymagający takiego zaangażowania Miasta
jak obecnie, ponieważ info-kioski są notorycznie dewastowane, już od pierwszego roku ich
działania. Odnosząc się do kwestii statystyk użytkowania info-kiosków Pan Naczelnik zaznaczył, iż
są one niewielkie i w przypadku jednego info-kiosku są one liczone w dziesiątkach. Po zakończeniu
ich eksploatacji będzie się trzeba zastanowić nad ich innym wykorzystaniem bo w docelowej
formie nie są one atrakcyjne dla turystów.
Radny Aleksander USZOK zaznaczył, iż omawiane kwestie związane z operatorem
„Szlaku Zabytków Techniki” jak też stworzenia aplikacji mobilnej pojawiły się w interpelacji
Radnego Marka Nowary. Pan Radny zaznaczył także, iż jest kilka obiektów, które mimo ze były
wytypowane, to nie zostały wpisane do szlaku
Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji w odpowiedzi zaznaczył, iż
obecnie pojawi się 17 obiekt na szlaku tj. gmach „Polskiego Radia” który po modernizacji idealnie
wpisuje się w kontekst moderny.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy istnieje prezentacja obiektów „Szlaku Zabytków
Moderny” w postaci wirtualnej.
Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji w odpowiedzi zaznaczył, iż
na chwile aktualna takiego odwzorowania nie ma, ale na stronach miasta przedstawiony jest spacer
fotograficzny po mieście. Przedstawiono tam wszystkie najważniejsze obiekty w mieście, które co
roku uzupełniane są o kolejne fotografie. Obiekty Szlaku Moderny także znajdą miejsce na
przedmiotowej stronie.
Radny Borys PRONOBIS zapytał, czy na fotograficznym spacerze po mieście
przedstawione są też walory przyrodnicze miasta Katowice.
Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji zaznaczył, iż na
przedmiotowej stronie nie, ale ostatnio powstał nowy film promujący miasto pod tytułem „Zielone
Katowice”, w którym bardzo dobrze oddano walory przyrodnicze miasta. Film ten zrobił furorę na
konferencji, która rok-rocznie odbywa się w Katowicach i dotyczy właśnie terenów zielonych.
Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku
Sportowego w Katowicach zaznaczył, iż bardzo dobrym pomysłem będzie stworzenie punktu
widokowego na dachu „Katowickiego Drapacza Chmur”, tym bardziej, iż w tej części miasta
takowego nie ma. Czy środki na ten cel nie można pozyskać by w ramach budżetu obywatelskiego,
zgłaszając tą modernizację jako projekt ogólnomiejski. W tym momencie można by w roku 2018
otworzyć tą atrakcję.
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-projektPan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji zaznaczył, iż nic nie stoi na
przeszkodzie, aby taki wniosek złożyć, a może to dokonać każdy, nawet Pan Wiceprezes. Jest to
faktycznie znakomite źródło finansowania.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu, wobec
braku dalszych zgłoszeń w dyskusji, zamknął omawiany temat i zaproponował przejście do
kolejnego punktu porządku posiedzenia.
Pkt. 6 Opiniowanie projektów uchwał.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
poinformował, iż na posiedzenie wpłynęły 3 projekty uchwał wymagające opiniowania przez
Komisję. Pierwszym z nich jest projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia
„Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, 'Informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I
półrocze 2015 roku' 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.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poprosił Panią Danutę KAMIŃSKĄ – Skarbnik
Miasta Katowice o krótkie przedstawienie omawianego sprawozdania w zakresie będącym
przedmiotem zainteresowania Komisji Kultury, Promocji i Sportu.
Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice zaznaczyła na wstępie, iż
dochody miasta w analizowanym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 52%,
natomiast wydatki w wysokości 44% , a zatem okres zakończył się nadwyżką budżetową w
wysokości 45 mln zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości prawie 200 mln zł.
Kontynuując Pani Skarbnik zaznaczyła, iż dochody bieżące wykonane zostały na poziomie
53%, a wydatki bieżące w wysokości 47%, nie mniej z doświadczenia wynika, iż dochody
realizowane są w pierwszym półroczu w większej części, niż wydatki, gdyż wydatki nabierają
tempa dopiero w następnym półroczu. Nadwyżka operacyjna, jest niższa niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego i wyniosła 128 mln zł, co napawa niepokojem, gdyż w bezpośredni sposób
oddziaływać będzie na ocenę miasta przez agencje ratingowe.
W części majątkowej w okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu ukształtowało się po
stronie dochodów w wysokości 37% i przewiduje się, że nie będą one wykonane w pełnej
wysokości. Wydatki majątkowe wykonane są natomiast w wysokości 34% i również przewiduje się,
że nie zostaną wykonane w pełnej wysokości, stąd też planowany deficyt budżetowy wyniesie 34
mln zł, a zatem miasto zachowa płynność finansową.
Następnie Pani Skarbnik wymieniła dochody i wydatki w działach będących przedmiotem
zainteresowania Komisji tj. Turystyka – Pozostałe usługi, Ochrona Dziedzictwa Narodowego,
Kultura Fizyczna. Dochody ukształtowały się na poziomie 45 mln zł, z czego 42 mln to wpływy
związane z realizacją Międzynarodowego Centrum Kongresowego, z tego ponad 30 mln zł to
refundacja wydatków z roku ubiegłego. Pozostałe wpływy w ramach tych działów to 5-6 mln zł.
Wydatki w wyżej wymienionych działach ukształtowały się następująco:
◦ Turystyka – plan 214 tys zł – wykonanie 41,9%;
◦ Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego – plan 16,6 mln zł – wykonanie 21%
◦ Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 65 mln zł – wykonanie 43%
◦ Kultura Fizyczna – plan 44,5 mln zł – wykonanie 50,5%
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-projektPan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za przedstawione informacje, a wobec braku zgłoszeń w dyskusji podał pod
głosowanie przedłożony projekt uchwały.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady
Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
Katowice za I półrocze 2015 roku”, 'Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku' 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", jak też wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Skarbnik Miasta
Katowice Panią Danutę Kamińską w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy
„wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
poinformował, iż kolejną uchwałą jaka wpłynęła pod obrady komisji jest 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”. W związku z powyższym Pan Przewodniczący poprosił Panią Alicję BIŚTĘ –
Kierownika Referatu Finansowo-Kontrolnego w Wydziale Kultury o przedstawienie przedłożonego
projektu uchwały.
Pani Alicja BIŚTA – Kierownik Referatu Finansowo-Kontrolnego w Wydziale Kultury
zaznaczyła, iż w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zarezerwowano 7 mln zł na
rewitalizację opisywanych obiektów. Zmiana w przedmiotowej uchwale dotyczy przeniesienia
środków finansowych tak aby kwota w poszczególnych latach czyli 2015 i 2016 wynosiła po 3,5
mln zł. Obecnie kwoty rozłożone były tak, że w roku 2015 zarezerwowane było 5 mln zł, a w roku
2016 2 mln zł. Wniosek o taki rozkład środków został zgłoszony przez zarząd Województwa
Sląskiego, a wynikła on stąd, iż przy rewitalizacji wystąpiły dodatkowe utrudnienia, których nie
dało się przewidzieć na etapie składania projektu.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za przedstawione informacje, a wobec braku zgłoszeń w dyskusji podał pod
głosowanie przedłożony projekt uchwały.
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 przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej
infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, jak też wysłuchaniu wyjaśnień
udzielonych przez Kierownik Referatu Finansowo – Kontrolnego Wydziału Kultury, Panią
Alicję Biśtę w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.”
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, iż ostatnim jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji przez Miasto
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-projektKatowice projektu pn. Katowice - Miasto Ogrodów. Pan Przewodniczący zwrócił się do Pani Alicji
BIŚTY – Kierownika Referatu Finansowo-Kontrolnego w Wydziale Kultury o rozszerzenie
uzasadnienia projektu.
Pani Alicja BIŚTA – Kierownik Referatu Finansowo-Kontrolnego w Wydziale Kultury
zaznaczyła, iż miasto Katowice zamierza kandydować do sieci miast kreatywnych UNESCO w
dziedzinie muzyki. W tym celu, chcąc zaktywizować działania na polu muzyki Instytucja Kultury
Katowice „Miasto Ogrodów” wystąpiła o dodatkowe środki na cele związane z promocją Miasta
Muzyki oraz nowymi wydarzeniami muzycznymi.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
stwierdził, iż uzasadnienie jest bardzo krótkie i lakoniczne, a dotyczy dużego zwiększenia (1mln zł)
środków Instytucji Kultury Katowice „Miasto Ogrodów” pod koniec roku. Nie napisano jakie to
będą wydarzenia i czego będą dotyczyć. Pan Przewodniczący poprosiło szczegółowe wyjaśnienia,
lub w przypadku ich braku o dostarczenie ich radnym w formie papierowej bądź elektronicznej.
Pani Alicja BIŚTA – Kierownik Referatu Finansowo-Kontrolnego w Wydziale Kultury
zaznaczyła, iż pełne zestawienie dotyczące rozliczeń kosztów wynagrodzenia i innych jest bardzo
obszerne i prześle je w formie pisemnej
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, iż żałuje że członkowie komisji przy opiniowaniu przedmiotowej uchwały nie posiadają
pełnego zestawienia dokumentów, gdyż utrudnia to podjecie decyzji.
Radny Arkadiusz GODLEWSKI zaznaczył, iż ma podobne wątpliwości co Pan
Przewodniczący. Sprawa jest poważna, tym bardziej, że na każdym kroku słychać od władz miasta,
że brakuje środków, a nagle zwiększa się budżet instytucji miejskiej o cały milion złotych. Po jutrze
jest sesja, na której ten projekt prawdopodobnie ma być opiniowany, a na komisji która opiniuje ten
projekt nie ma ani resortowego Wiceprezydenta zajmującego się kulturą, ani Dyrektora Instytucji
Kultury Katowice „Miasto Ogrodów”, który o te środki zabiega. Pan Radny zaproponował, aby w
konsultacji z Przewodniczącą Rady Miasta Panią Krystyna Siejną, Pan Przewodniczący Komisji
zorganizował dodatkowe posiedzenie komisji tuż przed lub w trakcie sesji, i wtedy Radni uzyskają
kompleksową informację na temat tej uchwały, która będzie podstawą do wydania opinii. Zdaniem
Pana Radnego trudno jest dyskutować o uchwale, co do której nikt nie ma wiedzy, a osoby które
takową wiedzę posiadają nie uczestniczą w obradach komisji. Pan Radny zwrócił także uwagę, iż w
sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze zaangażowania wydatków w sferze kultury jest na
poziomie 34%, tak więc nasuwa się pytanie, czy ze środków jakimi dysponuje Instytucja na II
półrocze nie da się osiągnąć zamierzonych celów, a jeżeli nie, to co się stało, że nagle ktoś wpadł na
pomysł przeprowadzenia takich działań, tym bardziej że o przedmiotowy tytuł nie staramy się
pierwszy raz. Pan Radny zaznaczył też że konkurs w roku obecnym jest zamknięty, zatem
aplikować będzie można w roku przyszłym ujmując te środki w budżecie na 2016 rok.
Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice w nawiązaniu do wypowiedzi
Pana Radnego zaznaczyła, iż wykonanie za I półrocze nie przedstawia swym odzwierciedleniem
faktycznego zaangażowania środków, a szereg imprez, które zorganizowała Instytucja Kultury
Katowice „Miasto Ogrodów” odbyły się w 2 półroczu, nie można się więc sugerować tylko i
wyłącznie sprawozdaniem. Jak dodała Pani Skarbnik Instytucja Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” ujęła plany finansowe na rok 2015 bardzo precyzyjnie, natomiast konkurs w którym
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-projektobecnie pretenduje ogłoszony został na rok następny, co wiąże się z koniecznością organizacji
dodatkowych imprez oraz wpłacenia odpowiedniego zadatku na poczet możliwości startu w
przedmiotowym konkursie. Na posiedzeniu Komisji Budżetu Miasta padły zapewnienia, iż w
trakcie sesji przedstawione będą dodatkowe wyjaśnienia dotyczące szczegółowego przedstawienia
zakresu imprez i działań na które wydatkowane będą dodatkowo uzyskane środki. Dokładne
wyliczenia na dzień posiedzenia Komisji Budżetu nie były określone, jednak oszacowano rząd
wielkości. Niemniej kolejna sesja będzie dopiero pod koniec października, a już teraz istnieje
potrzeba zaangażowania środków i przedłożenia razem z wnioskami do konkursu informacji o
zarezerwowaniu tych środków.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, że omawiany temat jest ważny i pilny, a uzasadnienie w obecnej formie jest
niezadowalające. W związku z powyższym zwrócił się do Pani Skarbnik oraz Pani Kierownik o
przygotowanie na sesję szczegółowych wyjaśnień i w formie autopoprawki dołączyć ją do projektu
uchwały. Pan Przewodniczący zaznaczył także, iż nie chce w chwili obecnej zdejmować projektu z
porządku posiedzenia i poddać go pod głosowanie z krótkim uzasadnieniem.
Radny Arkadiusz GODLEWSKI stwierdził, iż każdy głosuje zgodnie ze swoją wiedzą i
poczuciem odpowiedzialności. Pan Radny zaznaczył, iż on w chwili obecnej nie ma wystarczającej
wiedzy aby pozytywnie zaopiniować przedmiotowy projekt. Radni muszą dowiedzieć się, co stało
się w trakcie roku w Instytucji Kultury Katowice”Miasto Ogrodów”, ze nagle trzeba zwiększyć jej
budżet o 1 mln zł.
Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice wyjaśniła, iż główną przyczyną
zwiększenia budżetu instytucji jest aktualna decyzja miasta o kandydowaniu w drodze konkursu do
uzyskania tytułu Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie muzyki. Ten fakt nie był
potwierdzony w chwili uchwalania budżetu na rok 2015.
Radny Andrzej ZYDOROWICZ zapytał, czy konkurs o miano kreatywnego miasta
UNESCO w dziedzinie muzyki odbywa się co roku, gdyż jego zdaniem miast Katowice już od
kilku lat stara się o przedmiotowy tytuł, od chwili gdy było wiadomo, że nie otrzyma tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury. Jeżeli ten tytuł odbywa się co roku, to jakie środki miasto wydało na
niego w latach ubiegłych.
Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice zaznaczyła, iż zgodnie z jej
wiedzą miasto Katowice nie przystępowało wcześniej do takiego konkursu. Były starania miasta,
ale o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Jest to nowy konkurs w którym startuje miasto
Katowice, a jako katowiczanka Pani Skarbnik zaznaczyła, iż na tym polu miasto ma największe
szanse.
Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż ma wątpliwości co do tego, że miasto
bierze pierwszy raz udział w tym konkursie, a starania o uzyskanie tytułu miasta muzyki nie są
żadną nowoscią.
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż wyjaśnienie w kwestii, którą poruszył Pan Radny
Andrzej Zydorowicz, powinien przedstawić Wydział Kultury.
Radny Arkadiusz GODLEWSKI zaznaczył, że Radni w przypadku debaty nad uchwałą
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-projektRady Miasta, która zwiększyć ma budżet Instytucji Kultury o 1 mln zł, powinni otrzymać
profesjonalną informację, a obecnie nie ma żadnej kompetentnej osoby, która takiej informacji
mogłaby dostarczyć. Pan Radny zaznaczył, iż dla dyrektora Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” powiększenie budżetu o 1 mln zł to ważna sprawa, dlatego tez powinien być teraz
obecny na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Sportu i dbać o to aby uzasadnienie dla tych
wydatków było należycie przedstawione. Zdaniem Pana Radnego takie zachowanie jest
nieodpowiedzialne, dlatego zdjęcie tego punktu z obecnego posiedzenia i przedyskutowanie go w
środę to najlepsze rozwiązanie.
Pani Danuta KAMIŃSKA – Skarbnik Miasta Katowice zaznaczyła, iż faktem jest, że na
sali nie ma obecnie kompetentnych osób które uzasadniłyby projekt uchwały, to jednak inicjatywa,
którą zapoczątkowało miasto, jest wielką promocją miasta, a komisja która w swym zakresie ma
zagadnienia związane z kulturą i promocja powinno mimo wszystko pochylić się nad projektem
uchwały. Dodatkowe informacje Panowie Radni otrzymają przed posiedzeniem sesji Rady Miasta,
niemniej sprawę trzeba rozpatrzyć, by umożliwić miastu start w konkursie, gdzie uzyskanie tytułu
choć w części zrekompensuje brak uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.
Radny Arkadiusz GODLEWSKI stwierdził, iż rozumie, że tytuł o który ma walczyć
miasto jest dla niego ważny, ale chce aby uchwała została podjęta jednogłośnie, a nie wzbudzała
niepotrzebnych emocji przez brak właściwego uzasadnienia. W związku z powyższym Pan Radny
zaproponował zdjęcie tego punktu z porządku posiedzenia lub przerwanie obrad i ściągnięcie na nie
osób mogących udzielić wyjasnieni w przedmiocie omawianej uchwały.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu ogłosił o
godz 14:50 przerwę w obradach w celu umożliwienia ściągnięcia osób kompetentnych w
przedmiocie omawianego projektu uchwały.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wznowił
obrady o godzinie 15:00 i poprosił o zabranie głosu w przedmiocie omawianego projektu uchwały
przez Panią Marzenę SZUBĘ – Wiceprezydent Miasta Katowice.
Pani Marzena SZUBA – Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczyła, iż niestety nie
mogła uczestniczyć na wcześniejszej części komisji, gdyż trwała narada, a Pani Naczelnik
Wydziału Kultury ze względu na swój wyjazd służbowy z Panem Prezydentem do Warszawy jest w
dniu dzisiejszym nieobecna. Pani Wiceprezydent wyjaśniła iż Instytucja Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” reprezentująca miasto Katowice, stara się o jego włączenie do sieci kreatywnych miast
UNESCO w dziedzinie muzyki. Poczynione zostały zatem starania i przygotowano harmonogram
rzeczowo finansowy prac, które maja umożliwić zdobycie omawianego tytułu. Kwota ta na rok
2015 wynieść ma 1 mln zł, jednak na chwilę obecną Pani Wiceprezydent nie ma ścisłego
zestawienia. Takowe zostanie Panu Radnym przedstawione przez Dyrektora Instytucji Kultury
Katowice „Miasto Ogrodów” na sesji.
Kontynuując Pani Wiceprezydent wyjaśniła, iż kwota związana jest z działaniami, które
miasto Katowice zamierza podjąć, aby otrzymać przedmiotowy tytuł i włączyć się do sieci
kreatywnych miast UNESCO. Te działania to między innymi ustanowienie nagrody im Wojciecha
Kilara, reprezentacja Katowic na dużych wydarzeniach muzycznych w Europie, promocja w tym
zaprojektowanie materiałów promocyjnych, spotkania z poszczególnymi przedstawicielami miast,
które już są w sieci kreatywnych miast UNESCO (Bolonia, Sevilla, Mannheim). Dodatkowo
stworzona będzie odpowiednia strona internetowa jak i przeprowadzone warsztaty muzyczne, które
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-projektzwiększyć mają świadomość muzyczną wśród dzieci. W roku 2016 zorganizowane ma być także
muzyczne „Expo”, przy czym poczyniono już pewne prace koncepcyjne. Przeprowadzone mają być
badania stanowiące swoistą diagnozę w zakresie kultury. Trzeba będzie stworzyć niezbędne
aplikacje i całą strategię zrównoważonego rozwoju, która stanowić będzie załącznik do wniosku.
Właśnie te wszystkie działania opiewają na tak wysoką kwotę, w związku z tym Pani
Wiceprezydent poprosiła o przychylne ustosunkowanie się do projektu uchwały.
Radny Arkadiusz GODLEWSKI wyjaśnił, iż przedmiotem wcześniejszej dyskusji była
kwestia sposobu procedowania powyższego projektu. Pan Radny zaznaczył także, iż z informacji
internetowych, można dowiedzieć się, że miasto Katowice już 6 grudnia 2011 roku poczyniło
starania do wzięcia udziału w tym konkursie. Obecnie jest miesiąc wrzesień 2015 roku, kiedy zatem
jest końcowa data złożenia niezbędnych dokumentów, aby móc brać udział w konkursie, gdyż z
medialnych informacji widać, że miasto nie może być zaskoczone takim scenariuszem, ponieważ
podjęło już pewne działania w 2011 roku. Pan Radny stwierdził, iż „jeżeli wiedzieliśmy znacznie
wcześniej, że chcieliśmy w tym konkursie brać udział, to co się stało że nie zaplanowano wcześniej
niezbędnych środków.”
Pani Marzena SZUBA – Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczyła, iż zgodnie z
planem konkurs miał być ogłoszony w lipcu 2015 roku. Nieoficjalne informacje mówią jednak, iż
konkurs rozpocznie się w roku 2016. Przygotowana już została wstępna, robocza aplikacja w trybie
błyskawicznym, ponieważ jeżeli nie będzie ona gotowa, to nabory do kolejnej edycji zostaną
wstrzymane na dwa-trzy lata. Tak więc nie jest to kwestia nieprzygotowania miasta, ale dosyć
nagłej zmiany harmonogramu aplikowania do konkursu.
Radny Arkadiusz GODLEWSKI zaznaczył, że nie chodzi mu o fakt, że miasto nie jest
przygotowane, ale że w ramach zarządzania projektem pod tytułem kreatywnego miasta UNESCO
w dziedzinie muzyki, pozyskaliśmy informacje, że mogą się zmienić terminy konkursu, a w
związku z tym oznaczało to konieczność przyspieszenia prac i zwiększenia aktualnie posiadanego
przez Instytucje Kultury budżetu. Takie tłumaczenie wyjaśnia bowiem sens przedłożenia omawianej
uchwały.
Kontynuując Pan Radny zaznaczył, iż wycofuje swoją propozycję zdjęcia projektu uchwały
z porządku posiedzenia, ponieważ uzyskał niezbędną informację.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za przedstawione informacje, a wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji podał pod
głosowanie przedłożony projekt uchwały.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady
Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji przez Miasto Katowice projektu pn.
Katowice - Miasto Ogrodów, jak też wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Wiceprezydent
Miasta Katowice Panią Marzenę Szubę w głosowaniu: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pkt. 7 Sprawy różne.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
przekazał prowadzenie obrad w przedmiotowym punkcie Wiceprzewodniczącemu Komisji Kultury
Promocji i Sportu Panu Krzysztofowi Pieczyńskiemu.
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-projektPan Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i
Sportu zapytał czy Państwo Radni zgłaszają chęć zabrania głosu w przedmiotowym punkcie.
Radny Arkadiusz GODLEWSKI zwrócił się z pytaniem jaki charakter ma umowa Miasta
podpisana z fundacją Silesia Pro Active na organizacje Silesia Maratonu – czy jesteśmy partnerem,
współorganizatorem, a może musieliśmy startować w konkursie, czy była to umowa na jeden rok, a
może na wiele lat. Jeżeli na wiele to kiedy się kończy. Pn Radny zapytał się tez o udział procentowy
środków przekazanych przez Miasto w strukturze budżetu Maratonu.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż na te
pytania nie potrafi udzielić odpowiedzi, gdyż jego wydział nie był bezpośrednio zaangażowany w
organizację tego wydarzenia. Pan Naczelnik zaproponował o zwrócenie się do Pełnomocnika ds
imprez Strategicznych.
Pan Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i
Sportu zaproponował aby podsumowanie tego tematu ująć w tematach omawianych na
październikowym posiedzeniu Komisji.
Radni zaproponowali także, aby ująć w tematach informacje dotyczące organizacji przez
Miasto Katowice MS w hokeju na lodzie Dywizji 1A w 2016 roku, ze względu na niespójne
informacje medialne dotyczące tej sprawy.
Pan Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i
Sportu stwierdził, iż przedmiotowe tematy zostaną ujęte w tematyce następnego posiedzenia
Komisji.
Pkt. 8 Wolne wnioski.
Pan Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Promocji i
Sportu wobec braku wniosków i zgłoszeń w dyskusji, stwierdził wyczerpanie porządku obrad,
podziękował Radnym za aktywność podczas obrad Komisji, a stronie prezydenckiej,
przedstawicielom wydziałów i zaproszonym gościom, za udzielanie wyczerpujących wyjaśnień w
zakresie analizowanych zagadnień.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Protokołował

Tomasz SZPYRKA

Łukasz KOŹLIK

Wiceprzewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Krzysztof PIECZYŃSKI
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