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W nawi ązaniu do wyciągu z protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady
Miasta Katowice, które odbyło się 14 września br., zawieraj ącego pytanie Pana Radnego dotyczące
partnera strategicznego obchodów tegorocznych „Urodzin Miasta", przekazuj ę w załączeniu kopi ę
pisma Dyrektora Instytucji Kultury „Katowice

—

Miasto Ogrodów", stanowi ącego wyczerpuj ącą

odpowiedź na ww. pytanie.
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Naczelnik Wydzia łu Kultury Urzędu Miasta Katowice

Szanowna Pani Naczelnik!

W odpowiedzi na pytanie Radnego Macieja Biskupskiego dotycz ące pozyskania przez Instytucję Kultury Katowice
— Miasto Ogrodów partnerów Urodzin Miasta Kocham Katowice informuj ę, co nastę puje.
Instytucja prowadziła rozmowy z przedstawicielami koncernów z bran ży piwowarskiej, którzy wykazywali du że
zainteresowanie strategicznym partnerstwem przy organizacji Urodzin Miasta. Warunki, które przedstawili w toku
negocjacji, okaza ły się jednak nie do pogodzenia z charakterem imprezy adresowanej do bardzo szerokiej grupy
odbiorców nale żących do różnych grup wiekowych. W zwi ązku z tym podjąłem decyzję o nie kontynowaniu
rozmów z ww. partnerami.
Równocze śnie informuj ę, iż w ramach Urodzin Miasta Instytucja pozyskała 25 tys. zł z tytułu udostępnienia
powierzchni na dzia łania promocyjne (firma Renault Pietrzak) oraz prowadzenie strefy gastronomicznej.
Jednocze śnie w zamian za dzia łania promuj ące firmy Novum oraz Castorama pozyskaliśmy łą cznie 64 tys. zł w
formie barteru.
Dodatkowo z tytu łu sprzeda ży biletów na koncerty kameralne zanotowali śmy przychód w wysokości ok. 35 tys. zł.

Z wyrazami szacunku

Instytucja Kultury Katowice — Miasto Ogrodów

ę

plac Sejmu Śląskiego 2
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sekretariet@miesto-ogrodow.eu
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