INFORMACJA
na posiedzenie

KOMISJI KULTURY, PROMOCJI

I SPORTU w dniu 20.07.2015

r.

dot. punktu 5 porządku obrad: "Realizacja projektu nieodpłatnego dostępu do infrastruktury i zasobów
miejskich obiektów sportowych dla katowickich stowarzyszeń w ramach realizacji zadań statutowych".

MOSiR Katowice udostępnia obiekty sportowe katowickim stowarzyszeniom
w celu realizacji zadań
statutowych w oparciu o wytyczne Zarządzenia Nr 2071/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 maja
2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji
w Katowicach z późno zm. wynikającymi z Zarządzenia Nr 2348/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
12 listopada 2014 r.
Zgodnie z ww. cennikiem nieodpłatne udostępnianie obiektów MOSiR ww. użytkownikom dotyczą:
zorganizowanych grup katowickich prowadzonych przez stowarzyszenia, które mogą bezpłatnie
korzystać z Ośrodków Rekreacyjno - Wypoczynkowych (baseny) w ramach Akcji Lato oraz z lodowisk
krytych i lodowiska sezonowego w ramach Akcji Zima. W ramach Akcji Lato/Zima bezpłatnie
udostępniane są również hale sportowe i sale gimnastyczne.
udostępnianie boiska tartanowego na obiekcie OS SŁOWIAN katowickim klubom sportowym (dzieci
i młodzież).
Pozostałe nieodpłatne usługi, ujęte w cenniku skierowane są do mieszkańców:
dzieci do lat 7,
uczestnicy Programu "Babcia, dziadek i ja w Katowicach",
Powierzchnie użytkowe na obiektach MOSiR udostępniane są stowarzyszeniom
w celu prowadzenia
działalności statutowej w oparciu o wytyczne Zarządzenia Nr 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
14 lipca 2004 r. w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących
własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki
organizacyjne Miasta Katowice, określającego warunki oraz zasady odpłatności z późno zm. wynikającymi
z Zarządzenia Nr 203/2007 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2007 r. oraz Zarządzenia
Nr 1424/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 marca 2014 r.
Stawka czynszu jest średnią kosztów za 1 m2 powierzchni z dziesięciu obiektów MOSiR powiększony
o zakładany 10% zysk.

fiaczelnik I~YGLiallJ
~~'-P~.
Sławomir

S~OllU )

Tu~,:;t :;i

U~
Witek

>
'I

h/ASiA

J

(2

KATC\ł;~f

lAŁ KULTURY
Maja 7
1<A T O W I C E

ul.3
~CjG

Materiał

Katowice, 13 lipca 2015 r.

na posiedzenie

Komisji Kultury

Promocji

i Sportu

Rady Miasta

Katowice, które odbędzie się w dniu 20 lipca br. dotyczący "Realizacji projektu
nieodpłatnego

dostępu do infrastruktury

i zasobów miejskich domów kultury

dla katowickich stowarzyszeń w ramach realizacji zadań statutowych".

Miejskie

Domy

Kultury

w

Katowicach

działają

na

podstawie

ustawy

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nadanego przez Radę
Miasta Katowice Statutu, które to akty regulują m.in. zakres gospodarowania
przez dyrektora powierzonym mieniem.
Ponadto

MDK stosują

podmiotom

w

zewnętrznym

swojej

polityce

zarządzenie

nr

udostępniania
2218/2010

nieruchomości

Prezydenta

Miasta

Katowice z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie: najmu lub użyczenia innym
podmiotom nieruchomości, części nieruchomości lub pomieszczeń oraz najmu
mienia

ruchomego,

stanowiącego

własność

Miasta

Katowice

będących

w dyspozycji miejskich instytucji kultury w Katowicach.
Współpraca

MDK ze stowarzyszeniami,

organizacjami

pozarządowymi

oraz

środowiskiem lokalnym zapisana jest w Statucie Instytucji, jako jedno z zadań
statutowych.
pozarządowymi

Miejskie Domy Kultury aktywnie współpracują

l

a

wspólne

projekty

wzbogacają

z organizacjami

ofertę

kulturalną

dla mieszkańców, promują aktywne uczestnictwo i budują więzi społeczne.
Miejskie

Domy

Kultury

prowadzą

ożywioną

współpracę

z

wieloma

stowarzyszeniami poprzez:
1. organizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, które
w

większości są projektami

opartymi

na wykorzystaniu

mienia Instytucji

oraz wkładu (często również finansowego) podmiotów zewnętrznych.

Każdorazowo zawierana jest stosowna umowa o współorganizacji

imprezy

kulturalnej, regulująca zadania i obowiązki obu stron. np.:

wspólnie z MDK .Koszutka" organizuje

a) Towarzystwo Kultury Teatralnej
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

b) Stowarzyszenie "Szansa dla każdego" w Katowicach wspólnie

z MDK

.Koszutka" współorganizuje Koncert Floriański "Dziękujemy",
c) Stowarzyszenia Aktywne Życie współorganizuje z MDK .Ligota" wystawy
plastyczne,
d) Stowarzyszenie "Wiosna" współorganizuje z MDK .Bogucice - Zawodzie"
projekt "Akademia Przyszłości", w tym spektaklu teatralnego "Nie taki teatr
straszny, jak go malują"
e) Śląskie Stowarzyszenie
"Szopie nice

Miłośników

Giszowiec"

Folkloru

przeglądu

współorganizuje
widowisk

z MDK

obrzędowych

"Nasze Korzenie".'
2. umowy

o współpracę

kiedy dane stowarzyszenie

bezpłatne

świadczy

usługi na rzecz danego Miejskiego Domu Kultury np.: bezpłatnie prowadzi
zajęcia

1.:

a) Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" (współorganizacja
z MDK .Boguclce - Zawodzie" zajęć plastycznych i tanecznych dla dzieci
z Bogucickich rodzin defaworyzowanych raz w tygodniu).
b) Stowarzyszenie

"Wiosna"

(współorganizacja

projektu

"Akademia

Przyszłości", w tym spektaklu teatralnego "Nie taki teatr straszny, jak go
malują"

oraz spotkanie

z Kabaretem

Młodych

Panów -

możliwość

nieodpłatnego udziału w spektaklu i spotkaniu dzieci zZawodzia),

c)

MDK .Południe" z Orkiestrą Dęta KWK "Murcki-Staszic"

współpraca

Boże Dary, która za wynajem

pomieszczeń

świadczy

darmowe

Ruch

koncerty

na rzecz MDK,
d)

Komitet

Projektu

Społecznego

z MDK .Koszutka"
mieszkańców

cykl

własnych

współorganizuje

warsztatów

trzecim

statutowych

naruszeniem

dyscypliny

dodatkowych

obciążeń

zarzut

o uszczuplenie
Tak więc

Obecność

dla

domów

dla

"Szopienice
i

młodzieży

dla

udostępnianie

MDK

kultury

może

kierownika

lub uznane

w postaci

kosztów

jednostki

bez uwzględnienia

za fakt
energii

i porządkowych.

sektora

części

być potraktowane

publicznych

jako

powstania
elektrycznej
Może to być

finansów

publicznych

należnych Instytucji.
dostęp

do

musi spełniać określone

na posiedzeniu

Katowice Dyrektorów

dzieci

na ich cele statutowe,

finansów

wpływów

nieodpłatny

w Katowicach

wykłady

MDK

dla

że nieodpłatne

i mediów, zużycia mienia, kosztów organizacyjnych
także

z

plastycznych

poinformować,

osobom

celów

- comiesięczne

Pana Gawlika"

pragnę

nieruchomości

z Historią"

Giszowiec

pn. "W pracowni

Jednocześnie

"Spotkania

współorganizuje

Katowic,

e) Stowarzyszenie
Giszowiec"

Rady Dzielnicy Koszutka

Komisji

Miejskich

infrastruktury

Miejskich

warunki i być korzystny
Kultury

Promocji

Domów

dla obu stron.

i Sportu

Rady Miasta

Domów Kultury lub ich przedstawicieli

Państwu Radnym uzyskanie szczegółowych

informacji

Kultury

w tym temacie.

umożliwi

