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Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta
Katowice.

Data posiedzenia: 23.02.2015 r.
Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00
Godzina zakończenia obrad Komisji: 16:00
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA
Protokolant: Łukasz Koźlik
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło wszystkich 10 radnych.
Goście obecni na posiedzeniu:
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki
Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury
Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji
Pani Ewelina KAJZEREK – Pełnomocnik Prezydenta do spraw organizacji imprez
strategicznych
6. Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury Katowice „Miasto Ogrodów”
7. Pan Łukasz KAŁĘBASIAK – Rzecznik Prasowy Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów”
8. Pani Tamara KAMIŃSKA - Instytucja Kultury Katowice „Miasto Ogrodów”
9. Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach
10. Pan Romuald ORYŃCZAK – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Katowicach
11. Pan Dariusz ŁYCZKO – Radny Rady Miasta Katowice
12. Pan Jacek PIWOWARCZUK – Radny Rady Miasta Katowice
13. Pan Damian STĘPIEŃ – Radny Rady Miasta Katowice
14. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku
Sportowego.
15. Pan Rajmund RAŁ – Akcja Katolicka.
16. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – telewizja TVS
17. Pani Maria SOKÓŁ – Mieszkanka Miasta Katowice
18. Pan Dariusz CIEPLIK –Mieszkaniec Miasta Katowice
19. Pan Mateusz WYSKIEL – Mieszkaniec Miasta Katowice
1.
2.
3.
4.
5.
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Pkt 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 nt. działalności Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów. Struktura
instytucji, cele statutowe, przedsięwzięcia kulturalne oraz realizowane projekty.
Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Realizacja zadań z zakresu Kultury
Fizycznej i Turystyki, obiekty sportowe i tereny rekreacyjne zarządzane przez MOSiR,
sytuacja finansowa i plany rozwojowe.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę Rady
Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Katowicach [DS-87/15].
Sprawy różne.
7.1. (do wiadomości) Pismo Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kołodziej
dotyczące interwencji związanej z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach.
Wolne wnioski.

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 Tomasza Szpyrkę, bez uwag.
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 tez 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 1/2015 z
posiedzenia komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 19.01.2015r.
Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: 8 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” przyjęli bez uwag protokół nr 1/2015 z
posiedzenia komisji w dniu 19.01.2015r.
Pkt. 3 Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, iż materiały do przedmiotowego punktu zostały zamieszczone na portalu Rady
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Miasta Katowice oraz rozdane do skrytek. Pan Przewodniczący poprosił Panią Edytę
SYTNIEWSKĄ – Naczelnik Wydziału Kultury o krótkie przedstawienie bieżących informacji
z zakresu kultury.
Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury zaznaczyła, iż przekazany
materiał zawiera informacje o imprezach jakie ostatnio się odbyły oraz o tych, które są
dopiero planowane. Wśród imprez jakie miały już miejsce Pani Naczelnik wymieniła m.in.
koncerty i wydarzenia kulturalne związane z obchodami 70 rocznicy „Tragedii
Górnośląskiej”, organizowane głównie przez miejski Dom Kultury Bogucice – Zawodzie oraz
Filharmonie Śląską. Ważny był też koncert Filharmonii Śląskiej związany ze stuleciem
urodzin Karola Stryi, a także VIII Katowicki Karnawał Komedii.
Z zapowiedzi Pani Naczelnik wymieniła m.in. śląskie prawykonanie IV Symfonii
Tansman Epizody H.M. Góreckiego przez Filharmonie Śląską oraz koncerty warsztatowe w
NOSPR pod hasłem „Wiedeńczycy w NOSPR”.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zapytał, czy w przypadku Katowickiego Karnawału Komedii Wydział Kultury monitoruje
ilość sprzedanych biletów. Jeżeli tak, to ile sprzedano ich w tej edycji i jaką uzyskano kwotę.
Pan Przewodniczący zapytał także o kwotę przedsięwzięcia
Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury w odpowiedzi zaznaczyła,
iż organizator, czyli Teatr „Korez” przed rozpoczęciem składa ofertę, w której podany jest
kosztorys wstępny. Jest też deklaracja, iż przychody z biletów będą wsparciem dla kosztów
organizacyjnych. W obecnej chwili Wydział Kultury jest na etapie rozliczania tej imprezy.
Wszelkie rozliczenia wpływają obecnie do Wydziału Księgowo – Rachunkowego. Tak więc
dużą część środków wykłada na tą imprezę Miasto, gdyż przychody ze sprzedaży biletów nie
pokrywają w pełni kosztów organizacyjnych.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za udzielone informacje, a wobec braku dalszych uwag i pytań w dyskusji
stwierdził, iż komisja przyjęła przedmiotową informację. Następnie Pan Przewodniczący
poprosił Pana Sławomira WITKA – Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki, o
przedstawienie bieżących informacji w zakresie sportu.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki poinformował, iż
tradycyjnie na posiedzenie komisji przekazane zostały materiały dotyczące imprez
sportowych jakie odbyły się w mieście w dniach 19.01 – 23.02, jak też zapowiedzi imprez w
dniach 20.01 – 31.03. Pan Naczelnik zaznaczył, iż w materiałach wymienione są nie tylko
imprezy sportowe, ale wszystkie imprezy, które na swoich obiektach organizował lub ma
zamiar organizować MOSiR.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za udzielone informacje, a wobec braku dalszych uwag i pytań w dyskusji
stwierdził, iż komisja przyjęła przedmiotową informację.
Pkt 4. Informacja nt. działalności Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów.
Struktura instytucji, cele statutowe, przedsięwzięcia kulturalne oraz realizowane
projekty.
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Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
poprosił Pana Piotra ZACZKOWSKIEGO – Dyrektora Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” o zaprezentowanie informacji dotyczących zarządzanej przez niego instytucji.
Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” rozpoczął informację od nakreślenia genezy powstania instytucji. Jak zaznaczył,
miasto Katowice w 2009 roku podjęło uchwałę o przystąpieniu do konkursu „Europejska
Stolica Kultury”. Ten ruch wymusił utworzenie pewnej struktury organizacyjnej. Powołano
więc 1.04.2010 roku biuro „ESK 2016” w strukturach Centrum Kultury Katowice. Biuro to
przygotowało pierwszą aplikacje konkursową, jak też program wydarzeń jaki składał się na
pierwszy etap kandydatury. Katowice po pierwszej selekcji zostały zakwalifikowane do tzw.
krótkiej listy wraz z Warszawą, Wrocławiem, Gdańskiem i Lublinem i w ramach zaleceń
komisji rekomendacji podniesiono problem powołania samodzielnej organizacji, która
zajmować się będzie przygotowaniem kandydatury i realizacja programu ESK 2016. Tak wiec
rok później powołano instytucje kultury o nazwie „Biuro Europejskiej Stolicy Kultury
Katowice”. Finalnie rywalizację wygrał Wrocław, jednak wolą radnych postanowiono, aby
instytucja dalej realizowała program przygotowany na potrzeby kandydatury. Po
przeprowadzonych zmianach statutowych organizacja przybrała nazwę „Instytucji Kultury
Katowice – Miasto Ogrodów”, gdyż pod takich hasłem miasto startowało w konkursie o tytuł
ESK 2016.
Kontynuując Pan Dyrektor zaznaczył, iż struktura instytucji dostosowana jest do
programu jaki jej powierzono. Na początku było to 6,5 etatu, później w roku 2011 – 11
etatów, a obecnie 13 etatów, łącznie ze stanowiskiem dyrektora i służbami księgowymi.
Dodatkowo instytucja zatrudnia do realizacji konkretnych przedsięwzięć pracowników na
umowy cywilnoprawne w zależności od skali przedsięwzięcia. Średnia płac ze względu na
fakt iż obejmuje stanowisko kierownicze i głównej księgowej, jest dość wysoka i przekracza
3000 zł brutto. Budżet instytucji w roku 2011 wynosił ok 11 mln zł, w latach 2012-2013
wyniósł ok 12 mln, w roku 2014 – 13,8 mln zł, a obecnie ze względu na zwiększony zakres
działań związane z obchodami 150-lecia Katowic wynosi 16,3 mln zł.
Podstawowy zakres działania instytucji obejmuje realizacje autorskich festiwali m.in.
JazzArt Festival, StreetArt Festival, Festival Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, Urodziny
Miasta Kocham Katowice oraz Ars Independent Festival. Realizowany jest też szereg działań
zleconych przez Miasto m.in. Off Festival, Tauron Nowa Muzyka czy Rawa Blues, czy
współorganizowanie wielkich wydarzeń jak choćby Intel Extreme Masters.
Prócz wspomnianych działań iwentowych w przeróżnych dziedzinach sztuki Instytucja
Kultury Katowice realizuje szereg projektów granicznych, społeczno – edukacyjnych (dot
przestrzeni, różnych wspólnot oraz różnych grup wiekowych).
Następnie Państwu Radnym została przedstawiona przez Pana Łukasza KAŁĘBASIAKA
– Rzecznika Prasowego Instytucji Kultury Katowice „Miasto Ogrodów” prezentacja
obrazująca realizowane przedsięwzięcia w zakresie działalności kulturalnej, edukacyjnej i
współpracy z innymi miastami krajowymi i zagranicznymi. Pokazane zostały dokonania
instytucji w przestrzeni miasta i działania partycypacyjne oraz projekty aktywizujące,
edukacyjne i integracyjne.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za przedstawione informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
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Radny Aleksander USZOK zaznaczył, iż wiodącym wydarzeniem w roku 2015 są
obchody 150-lecia Miasta Katowice, stąd też zwiększono budżet instytucji do 16 mln zł. Nie
ma jednak obecnie żadnej informacji na stronach Instytucji Kultury Katowice – Miasto
Ogrodów dotyczącej wykazu imprez, jakie odbędą się w ramach 150-lecia. Pan Radny zapytał
czy taki wykaz pojawi się na stronach.
Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” wyjaśnił, iż 3 marca odbędzie się konferencja prasowa Prezydenta Miasta
Katowice, na której przedstawione zostaną najważniejsze punkty obchodów. Pan Dyrektor
zaznaczył, iż te najważniejsze imprezy wymagają przeprowadzenia całej procedury, wraz z
wyrażeniem przez agenta zgody na ogłoszenie. Niemniej, program imprez zostanie
zaprezentowany 3 marca. Będą to imprezy, które już wcześniej gościły w mieście, ale także
cały szereg nowych i oryginalnych przedsięwzięć, które odbędą się nie tylko w centrum, ale
tez w poszczególnych dzielnicach miasta.
Radny Maciej BISKUPSKI w nawiązaniu do zaprezentowanej informacji poprosił o
poszerzenie kwestii rozwijania współpracy międzynarodowej. Pan Radny zaznaczył też, iż
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej nie ma aktualnych danych dotyczących
działalności Instytucji Kultury Katowice „Miasto Ogrodów” Pan Radny poprosił o ich
zaktualizowanie. Dodatkowo Pan Radny zgłosił, iż nigdzie nie ma dostępnych danych
dotyczących sprawozdania merytoryczno – finansowego, szczególnie dotyczących
możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych w tym sponsorów. W związku
z powyższym Pan Radny poprosił o takie zestawienie dla członków komisji.
Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” w odpowiedzi zaznaczył, iż w pierwszym naborze jaki ogłosiło Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucja uzyskała 223.150,00 zł. Jest to jednak kwota
która pokrywa jedynie realizacje części projektów (MediaLab, Ambasada Młodych, Biuro
Dźwięku Katowice oraz Katowice Street Art Festival) , w pozostałych projektów, które
takiego finansowania nie otrzymały, będzie można posiłkować się procedurą odwoławczą.
Wnioski zgłoszono także do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, lecz tam aktualnie
trwa ich rozpatrywanie. Dodatkowo wiele przedsięwzięć, jak np. Street Art Festival jest
sponsorowana w postaci barteru (farby, etc.), a zazwyczaj każdy realizowany projekt ma w
jakimś stopniu zapewnione wsparcie zewnętrzne. Trwają tez rozmowy dotyczące pozyskania
partnera strategicznego dla urodzin miasta Katowice.
Radny Maciej BISKUPSKI zapytał na jakim etapie są obecnie działania zmierzające
do pozyskania partnera strategicznego.
Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” w odpowiedzi stwierdził, iż z chwilą gdy zostanie zatwierdzony oficjalny program
obchodów 150-lecia Katowic, czyli w pierwszym tygodniu marca, będzie można przystąpić
do procedury związanej z wyborem partnera. Jak dodał Pan Dyrektor charakter tego
wydarzenia wyklucza pewne podmioty i będzie wymagał wnikliwego, acz ostrożnego
procedowania.
Nawiązując do informacji na temat nieaktualnych danych na stronach BIP, Pan
Dyrektor zaznaczył, iż postara się rozpoznać sprawę i dokonać stosownych aktualizacji.
Odnosząc się do zasad finansowania poszczególnych przedsięwzięć Pan Dyrektor
stwierdził, że trzy duże wydarzenia, czyli Off Festival, Rawa Blues Festival i Tauron Nowa
Muzyka, mają zapewnione środki na tym samym poziomie co w latach ubiegłych – blisko 4
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mln zł. Duże Środki pochłania też Intel Extreme Masters – rzędu 1 mln zł. Stałym wsparciem
objęto również Art Naif Festival, JazzArt Europejska Misja Teatralna (obecnie Teatr Śląski
przygotowuje premierę adaptacji „Czarnego Ogrodu” Małgorzaty Szejnert).
Z najważniejszych pozycji w budżecie instytucji Pan Dyrektor wymienił: urodziny
Miasta Katowice – ok. 1 mln zł w latach ubiegłych, Katowice Street Art Festival – ok 0,5 mln
zł, JazzArt – ponad 0,6 mln zł, Ars Independent – 0,45 mln zł.
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż przy wydatkowaniu w roku poprzednim 13
mln zł, powinno być dostępne stosowne sprawozdanie merytoryczno – finansowe, które
powinno być jawne i łatwo dostępne.
Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” zaznaczył, iż instytucja poczyni kroki które będą satysfakcjonujące dla Państwa
Radnych, i przygotuje stosowne dokumenty.
Radny Krzysztof PIECZYŃSKI zapytał jak przy organizacji imprez autorskich
wygląda zapewnienie stosownej obsady osobowej. Czy w takich sytuacjach instytucja
posiłkuje się agencjami eventowymi, i na jakich warunkach przebiega taka współpraca.
Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” zaznaczył, iż przy organizacji wydarzeń w zależności od ich charakteru, prócz
całej otoczki związanej z obsługa techniczną czy ochroną, stroną są albo artyści, albo
odpowiednia agencja, jak to się ma przy Ars Independent, gdzie grono założycieli tego
festiwalu przekształcało się z czasem w niezależny podmiot gospodarczy. Urodziny Miasta
Katowice, Street Art Festival, Ogrody Dźwięku to festiwale gdzie zapleczem organizacyjnym
są pracownicy instytucji oraz dodatkowe osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy bogata oferta jaka przygotowywana jest na
obchody 150-lecia miasta Katowice dotyczyć będzie tylko centrum miasta, czy też obejmie
swoim zasięgiem pozostałe dzielnice, tak aby mieszkańcy mogli brać udział w tych
obchodach niedaleko swojego miejsca zamieszkania.
Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” zaznaczył, iż wydarzenia związane z obchodami 150 – lecia miasta Katowice, nie
tylko te wrześniowe, lecz w całym roku obejmie także dzielnice poza centrum miasta. Będą to
nie tylko duże wydarzenia eventowe, ale tez inne działania aktywizujące, tak więc na pewno
wydarzenia dzielnicowe nie zawiodą mieszkańców.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu w
nawiązaniu do powyższej dyskusji zapytał, kiedy będzie dostępny kalendarz wydarzeń
kulturalnych, wraz z podaniem ich miejsc organizowania.
Pan Piotr ZACZKOWSKI – Dyrektor Instytucji Kultury Katowice „Miasto
Ogrodów” w odpowiedzi zaznaczył, iż w obecnym miesiącu trwają jeszcze porozumienia i
działania wewnątrz instytucji. Pan Dyrektor zakłada, iż pierwsza dekada marca, to termin,
gdzie możliwe będzie przedstawienie w 90% wszystkich akcji związanych z obchodami 150lecia miasta Katowice. Kiedy upubliczniony zostanie program, będzie tez można udzielić
szczegółowych odpowiedzi dla Państwa Radnych co do realizacji poszczególnych imprez w
dzielnicach.
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Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zwrócił się do Pani Edyty SYTNIEWSKIEJ – Naczelnik Wydziału Kultury z pytaniem jak w
innych miastach w Polsce wygląda realizacja zadań kulturalnych. Czy każde z nich posiada
instytucje podobna do Instytucji Kultury Katowice „Miasto Ogrodów”, czy też wydziały
odpowiedzialne za kulturę realizują takie wydarzenia we własnym zakresie. Pan
Przewodniczący zapytał także czy Wydział Kultury poradziłby sobie z organizacją imprezy
150-lecia miasta Katowice bez pomocy instytucji.
Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury zaznaczyła, iż Wydział
Kultury nie podołałby z organizacją takiej imprezy bez Instytucji Kultury Katowice Miasto
Ogrodów. Kultura jest bowiem jedną z priorytetowych dziedzin jakie funkcjonują w mieście.
Od pewnego czasu w innych miastach funkcjonują istotne podmioty w randze instytucji
kultury (Kraków – Krakowskie Biuro festiwalowe, Warszawa – Estrada, Wrocław – Impact
Media). Tak więc wszędzie tam, gdzie kultura jest ważnym elementem strategicznym, oraz
mają miejsce duże wydarzenia kulturalne, musi istnieć niezależny operator kulturalny. Żaden
wydział kultury w mieście w Polsce nie jest w stanie dobrze realizować tego typu zadań,
bowiem czym innym jest praca urzędników, a czym innym praca organizatorów imprez,
którzy zatrudniani są w instytucjach kultury.
Radny Aleksander USZOK zaznaczył, iż miasto Katowice oprócz Instytucji Kultury
Katowice Miasto Ogrodów posiada również Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek, a
wcześniej także „Estradę Śląską”, która został wchłonięta przez CKK. Pan Radny zapytał czy
miasta w dalszym ciągu zamierza utrzymywać te dwa podmioty, czy jednak są plany aby
połączyć te dwie instytucje.
Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury w odpowiedzi
zaznaczyła, iż Centrum Kultury Katowice powstało na bazie Górnośląskiego Centrum
Kultury i „Estrady Śląskiej”. Pełni jednak ono zupełnie inną rolę niż Instytucja Kultury
Katowice Miasto Ogrodów. CKK swoimi działaniami nawiązuje bardziej do działalności
Miejskich Domów Kultury, jednak skala organizowanych przez nie wydarzeń jest większa,
tym bardziej, iż teraz, po przeprowadzce NOSPR, posiada dużą scenę. Instytucja Kultury
Katowice „Miasto Ogrodów” realizuje inne zadania statutowe wypełniając te obszary kultury,
gdzie nie działa CKK.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za udzielone informacje i głosy w dyskusji. Wobec braku dalszych pytań i uwag
Pan Przewodniczący stwierdził, iż Komisja Przyjęła przedłożoną informację, i zaproponował
przejście do kolejnego punktu porządku posiedzenia.
Pkt 5. Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Realizacja zadań z zakresu
Kultury Fizycznej i Turystyki, obiekty sportowe i tereny rekreacyjne zarządzane przez
MOSiR, sytuacja finansowa i plany rozwojowe.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
poprosił Pana Stanisława WĄSALĘ – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach o przedstawienie informacji dotyczącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
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Katowicach przedstawił Państwu Radnym informacje dotyczące funkcjonowania Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Jak zaznaczył Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach został powołany
Zarządzeniem nr 22 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 grudnia 1977 roku jako zakład
budżetowy w celu świadczenia usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Przedmiot działalności MOSiR został określony w Regulaminie załączonym do
Zarządzenia Prezydenta. Podstawowe zadania dotyczyły m.in.: prowadzenia działalności z
zakresu gospodarowania, inwestycji i modernizacji posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej,
organizację imprez, prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego, eksploatowanie basenów,
kąpielisk, plaż i innych o środków położonych nad wodami, a także świadczenie usług
gastronomicznych, prowadzenie campingów i pól namiotowych, zakładanie i konserwacja
ścieżek zdrowia i tras narciarskich, zakładanie i prowadzenie parkingów.
Na podstawie tego Zarządzenia wydzielono ze składników majątkowych
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach na rzecz Ośrodka następujące
składniki majątkowe:
 Kąpielisko ZADOLE,
 Kąpielisko BUGLA,
 Basen przy ulicy Józefowskiej,
 Przysta ń Dolina Trzech Stawów,
 Autocamping „Dolina Trzech stawów,
 Łaźnię Miejską przy ulicy Mickiewicza 5
Na dzień 31 grudnia 1978 roku MOSiR zatrudniał 42 osoby. Na dzień 31.12.2014
MOSiR zatrudniał 198 osób na 197 etatach.
W 1990 roku w związku z brakiem środków na remont i przebudowę obiektów Łaźni
Miejskiej i tym samym braku możliwości prowadzenia działalności na tym obiekcie, MOSiR
zrzekł się administracji i zarządzania tą nieruchomością, natomiast na przełomie lat 80-tych
zlikwidowano otwarty basen przy ul. Józefowskiej. W kolejnych latach na podstawie decyzji
administracyjnych MOSiR-owi powierzano kolejne obiekty sportowe:


















1989 Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy ROLNA przy ul. Nasypowej 65,
1996 Hala Sportowa JÓZEFOWSKA przy ul. Józefowskiej 40,
1997 Boisko Sportowe RAPID przy ul. Grażyńskiego 51,
2004 Boiska "Pod Młynem" przy ul. Pod Młynem,
2004 SKATEPARK ZADOLE przy ul. Wczasowej,
2005 Boisko Murcki przy ul. Samsonowicza/Mruczka,
2005 Ośrodek Sportowy SZOPIENICE przy ul. 11 Listopada 16,
2005 Ośrodek Sportowy SŁOWIAN przy ul. 1 Maja 99,
2005 Lodowisko sezonowe przy ul. Kościuszki,
2006 Hala Sportowa KOLEJARZ przy ul. Alfreda 1,
2006 Lodowisko JANTOR przy ul. Nałkowskiej 11 ,
2006 Zagospodarowanie Akwenu MORAWA dzielnica Szopienice,
2007 Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego 96C,
2008 Stadion Miejski przy ul. Bukowej 1,
2008 Hala Widowiskowo-Sportowa SPODEK, przy Al. Korfantego 35,
2009 Ośrodek Sportowy HETMAN przy ul. Siwka 6,
2009 Ośrodek Sportowy PODLESIANKA przy ul. Sołtysiej 25,
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2010 Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Grabskiego,
2010 Wielofunkcyjne Boisko Sportowe ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej,
2010 Wielofunkcyjne Boisko Sportowe ul. J. Dudy Gracza,
2010 Teren przy ul. Trzech Stawów pod realizację zadania pn. "Rozbudowa bazy
turystycznej Camping 215 w Katowicach" ul. Trzech Stawów,
2013 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Na Obrzeżu,
2013 Boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalnym dla
sportowców przy ul. Alfreda 1 (obecnie wraz z halą sportową tworzą Ośrodek
Sportowy Kolejarz),
2013 Ośrodek Tenisowy przy ul. Szopienickiej 70.

W ramach realizacji założeń WPI w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych w
dzielnicach i powierzenia opieki nad nowo wybudowanymi obiektami sportoworekreacyjnymi lokalnym społecznościom, reprezentowanym przez spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, MOSiR przekazał 5 obiektów sportowo-rekreacyjnych:






2010 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Grabskiego przekazane w użyczenie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Załęska Hałda",
2010 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej przekazane w
użyczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast",
2011 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Kijowskiej przekazane w użyczenie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik",
2012 Boisko wielofunkcyjne do koszykówki/siatkówki, boisko do piłki nożnej ze
sztucznej trawy oraz plac zabaw dla dzieci przy ul. Pijarskiej przekazane w użyczenie
Millenium Inwestycje Sp. z o.o.,
2013 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Na Obrzeżu, przekazane do administrowania
Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Alpach".

Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXII/165/95 z dnia 28.12.1995 r. zakład
budżetowy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, został przekształcony w
jednostkę budżetową miasta Katowice.
W chwili obecnej Ośrodek działa na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Katowicach nadanego Uchwałą Nr LXI/1431/06 Rady Miasta Katowice z dnia
26 czerwca 2006 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego z dnia z dnia 27 grudnia 2007 r.
Przedmiotem działalności MOSiR jest realizacja zadań własnych miasta Katowice z zakresu
kultury fizycznej i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami
rekreacyjnymi, a także urządzeniami sportowymi stanowiącymi mienie komunalne miasta
Katowice.
Kontynuując Pan Dyrektor zaznaczył, iż podstawowymi zadaniami realizowanymi
przez MOSiR s ą w szczególności:





zaspakajanie potrzeb mieszkańców Katowic w zakresie sportu i rekreacji,
organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych o charakterze ogólno-miejskim,
utrzymywanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych oraz
prowadzenie działalności eksploatacyjnej i remontowej w obiektach sportoworekreacyjnych,
umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom
i związkom sportowym, placówkom o światy oraz innym organizacjom kultury
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fizycznej,
przygotowanie sportowych i rekreacyjnych miejskich obiektów do sezonu oraz
bieżącą kontrolę funkcjonowania,
świadczenie usług hotelarskich w ramach kempingu,
opracowywanie projektów potrzeb w zakresie inwestycji i remontów miejskich
obiektów sportowych i rekreacyjnych.

W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Dyrektor przedstawił obiekty sportowe
administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.
Hale sportowe
 Hala widowiskowo-sportowa SPODEK, przy al. W. Korfantego 35. W 2010 r. hala
widowiskowo-sportowa Spodek została wpisana do wojewódzkiej ewidencji
zabytków. Decyzją nr GGM.VI.FN.72244-6108 z dnia 28.08.2008 r. Hala
widowiskowo-sportowa SPODEK została przekazana w trwały zarząd MOSiR-owi na
czas nieoznaczony. Z dniem 01.09.2008 r., po 40 letnim okresie użytkowania,
przystąpiono do przeprowadzenia modernizacji kompleksu obiektów „Spodka".
Kompleks obiektów SPODKA stanowią: Hala Główna z widownią na 11026 miejsc
siedzących, sala gimnastyczna z widownią dla 400 osób, przylegającą do niej
siłownią, lodowisko z widownią dla 1100 osób , hotel z restauracją, basen kryty o
wym. 9x15m i głębokości 1,2m. z dwoma saunami oraz atrakcjami wodnymi, budynki
administracyjne z warsztatami i garażami. W ranach trwającej inwestycji pn.
„Dokończenie budowy wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum
Kongresowego w Katowicach" w miejsce wyburzonego budynku maszynowni chłodu,
budowana jest nowa maszynownia, która docelowo będzie obsługiwać oba sąsiadujące
budynki: halę Spodek i budynek MCK. Budowa wielofunkcyjnego budynku
Międzynarodowego Centrum Kongresowego, zlokalizowana w przeważającej części
na terenie byłych parkingów Spodka, od strony ul. Olimpijskiej pozbawiła SPODEK
zewnętrznych miejsc parkingowych, co znacząco utrudnia, a czasami wręcz
uniemożliwia organizację imprez z udziałem wielotysięcznej widowni. Do chwili
obecnej MOSiR wykonał wszystkie prace związane z dostosowaniem obiektu Spodka
do wymagań stawianych przez straż pożarną.
 Hala Sportowa „Józefowska" przy ul. Józefowskiej 40. Budynek został
wybudowany w początkach XX wieku i jest obiektem podlegającym opiece
konserwatora zabytków. W budynku hali sportowej znajduje się duża sala
gimnastyczna o wym. 21,95 x 17,37m, mała sala gimnastyczna o wym. 9,50 x 7,20m,
szatnie z węzłami sanitarnymi, dwie siłownie z zapleczem szatniowym i węzłami
sanitarnymi, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia administracyjnotechniczne, poddasze użytkowe ze stołem do tenisa, poddasze użytkowe z siłownią
dynamiczną, pomieszczenie wymienników ciepła. Na terenie przy hali sportowej
znajdują się boiska do siatkówki i koszykówki oraz parking.
 Lodowisko JANTOR, przy ul. Nałkowskiej 11. Obiekt stanowi hala sportowa z
płytą lodowiska 60 x 30m, widownią z trybunami mieszczącymi do 1500 widzów,
dziesięć szatni dla hokeistów, trenerów, sędziów oraz innych użytkowników z
węzłami sanitarnymi, suszarnie sprzętu sportowego, szatnie dla uczestników
ślizgawek wyposażone w 250 szafek, pomieszczenie szlifierni łyżew, gabinety
odnowy biologicznej wyposażone w nowoczesne urządzenia do wodolecznictwa,
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światłolecznictwa i elektrolecznictwa, siłownia, pomieszczenia nadzoru dla policji w
przypadku organizowania imprez masowych, pomieszczenie serwerowni, bufet.
Ponadto obiekt wyposażony jest w system: bezpieczeństwa ppoż., monitoringu
wizyjnego z pełną rejestracją zdarzeń , skomputeryzowany system kasowy,
pozwalający na naliczanie odpłatności za usługę proporcjonalnie do czasu jej
świadczenia, system alarmowy i nagłaśniający. Obiekt jest dostosowany do
organizacji imprez masowych.
Ośrodki Sportowe
 Ośrodek Sportowy „Szopienice" przy ul. 11 Listopada 16. Obiekt o charakterze
sportowo-rekreacyjnym. Hala wielofunkcyjna o wymiarach 51,20 x 69,58 i wysokości
15,30m, z halą główną zlokalizowaną na parterze, przystosowana do organizacji
imprez sportowych m.in. siatkówki tenisa ziemnego, koszykówki, piłki ręcznej i piłki
nożnej. Na terenie obiektu znajdują się pomieszczenia dla sportowców i trenerów,
pomieszczenia sanitarno-higieniczne, sala ćwiczeń dla ciężarowców, siłownia oraz
punkt gastronomiczny. Na piętrze usytuowana jest widownia dla publiczności. Na
terenie ośrodka znajdują się dwa boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną
nawierzchnią o wym. 74,10 x 116,10m i 53,75 x 103,90 m, widownia, dwa ogrodzone
i o świetlone korty tenisowe. Przy boisku głównym jest widownia dla 263 osób.
Dodatkowo w pobliżu boisk zlokalizowano kontenerowe zaplecze szatniowo-sanitarne
dla sportowców. Na terenie obiektu znajduje się 120 miejsc parkingowych. Obiekt jest
oświetlony i monitorowany.
 Ośrodek Sportowy „Słowian" przy ul. 1. Maja 99. Jest to obiekt całoroczny. W
skład ośrodka wchodzi: budynek zaplecza socjalno- administracyjnego z podjazdem
dla niepełnosprawnych, boisko do piłki nożnej, dwa korty tenisowe, boisko do
koszykówki, boisko wielofunkcyjne, tor deskorolkowy, wiata rekreacyjna, trybuna
przy boisku do piłki nożnej. Obiekt o świetlony, ogrodzony i monitorowany.
 Ośrodek Sportowy „Podlesianka" przy ul. Sołtysiej 25. Obiekt z budynkiem
dwukondygnacyjnym (piętro zajmuje Dom Kultury Południe), boiskiem trawiastym o
wymiarach 100x65m, z boksami dla zawodników i trybuną zadaszoną z krzesełkami
dla 300 osób, pokrytą dachem jednospadowym z blachy trapezowej, estradą,
kontenerem szatniowo sanitarnym. Obok boiska trawiastego znajduje się boiska
wielofunkcyjne, w skład którego wchodzą: dwa pełnowymiarowe korty do tenisa
ziemnego, boisko treningowe do piłki ręcznej o wymiarach 36,1m x 20,0m, boisko
treningowe do mini piłki nożnej o wymiarach 36,1m x 20,0m. obiekt ogrodzony i
oświetlony.
 Ośrodek Sportowy Hetman przy ul. Ks. W. Siwka 6. Obiekt stanowi zaplecze
sanitarno-szatniowe do obsługi trenujących i drużyn sportowych zarówno dla boiska
treningowego, zasadniczego i boiska wielofunkcyjnego. Znajdują się w nim
pomieszczenia szatniowe, pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne i technicznopomocnicze oraz siłownia. Obiekt posiada ogrodzenie zewnętrzne z systemem
monitoringu. Budynek posiada zadaszenie nad tarasami, co umożliwia obserwowanie
imprez sportowych przy padającym deszczu. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej
o nawierzchni z trawy syntetycznej 64 x 100m, boisko treningowe o nawierzchni z
trawy syntetycznej 28 x 46m, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę o wym. 14
x 28m o nawierzchni poliuretanowej, do gry w siatkówkę 9x18m o nawierzchni
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poliuretanowej i 2 korty tenisowe o wym. 10,97 x 23,77m. Obiekt jest ogrodzony,
oświetlony i monitorowany.
 Ośrodek Sportowy „Kolejarz" przy ul. Alfreda 1. Hala przekazana po modernizacji
do administracji MOSiR w roku 2011. Modernizacja obejmowała halę sportową z
boiskiem do piłki halowej i piłki ręcznej wraz z widownią na 350 miejsc, holu
wejściowego wraz z przyległymi szatniami, komunikację ogólnodostępną (dwie klatki
schodowe, wejściowe, korytarze, windy), sanitariaty ogólnodostępne, damskie, męskie
i dla osób niepełnosprawnych ruchowo, siłownię, salę szermierki wraz z szatnią i salę
konferencyjną oraz miejsca parkingowe. W roku 2013 oddano do eksploatacji
zaplecze dla sportowców o pow. 421m 2, oray dwa nowo wybudowane boiska
sportowe ze sztucznej trawy. Teren jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany.
 Ośrodek Tenisowy przy ul. Szopienickiej 70. Teren zabudowany kortami
tenisowymi i zapleczem technicznym został przekazany do MOSiR w 2013 r. po
podpisaniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy UM Katowice i KHW KWK
„Wujek". Przejęty obiekt sportowy był w bardzo złym stanie technicznym, nie
nadającym się do dalszego użytkowania. W 2014 r. MOSiR wybudował nową halę
sportową dla dwóch kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
widownią oraz czterema kortami zewnętrznymi.
Ośrodki Rekreacyjno-Wypoczynkowe


Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Zadole" przy ul. Wczasowej 8.
Obiekt dostępny cały rok, posiada: oświetlone cztery kory tenisowe z nawierzchnią
ceglaną, skatepark, plac zabaw, tereny zielone, 2 baseny — w chwili obecnej
wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny. W 2013 został
wybudowany dodatkowy kort tenisowy o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem.
Obiekt ogrodzony, oświetlony i wyposażony w system monitoringu.



Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Rolna" przy ul. Nasypowej 65.
Obiekt funkcjonuje cały rok, na terenie ośrodka znajdują się trzy otwarte baseny
wyposażone w zamknięty obieg wody: basen duży 49,60 m x 19,50 m, gł. od 1,1 do
2,5m, ze stali nierdzewnej, basen mały 13,20m x 10,00m, gł. 1,0m, brodzik kąpielowy,
okrągły o średnicy 4,9m, zjeżdżalnia wodnorynnowa o całkowitej długości 100m,
budynek przebieralni, przebieralnie wolno stojące, wolno stojące przenośne toalety,
Tereny rekreacyjne wraz z placem zabaw i betonowym stołem do ping- ponga.
Budynek administracyjno-techniczny wraz z funkcją usług w zakresie rekreacji
(odnowa biologiczna: siłownia, sauna, hydromasaż, gabinet masażu), pomieszczenia
administracyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, bufet oraz pomieszczenia
kotłowni. Obiekt ogrodzony, o świetlony i wyposażony w system monitoringu.



Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Bugla" przy ul. Żeliwnej 26.
Jest to obiekt z otwartym miejscem do pływania, z pięcioma basenami wyłożonymi
stalą nierdzewną o wym. 24 x 11,5m, 50 x 25m, 21,5 x 27m, basen do hydromasażu o
wym. 13 x 17m, brodzik dla dzieci 202m2, z atrakcjami wodnymi i zjeżdżalniami. Na
terenie obiektu znajduje się boisko typu „Orlik" z zapleczem szatniowym oraz boiska
do gry w siatkówkę plażową oraz piłkę nożną plażową. Na terenach zielonych
zlokalizowano siłownię napowietrzną służącą aktywnemu wypoczynkowi. Teren jest
ogrodzony i monitorowany. Na terenie obiektu w roku 2011 zostały wybudowane:
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pawilon kasowo—socjalny, zawierający 3 kasy, zaplecze szatniowo-sanitarne dla
personelu oraz pomieszczenie biurowe, pawilon sanitarny - zawierający sanitariaty z
umywalkami, przebieralnie oraz toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo, cztery
pawilony gastronomiczne z zapleczem kuchennym oraz część magazynową oraz
pergola drewniana. Na terenie obiektu znajduje się około 600 nowych miejsc
parkingowych.


Camping 215 przy ul. Trzech Stawów 23. Obiekt całoroczny wpisany do rejestru
Polskiej Federacji Campingu i Carawaningu, kategorii cztery gwiazdki (****). Na
terenie Campingu znajduje się budynek z recepcją połączony z wiatą wjazdową,
budynek świetlicy z punktem gastronomicznym i letnim ogródkiem, budynek z
pomieszczeniami sanitarnymi, sauną i z zadaszoną kuchnią letnią. Tereny zielone
przeznaczone pod pole namiotowe podzielone na boksy, każdy z własnymi
przyłączem elektrycznym. Część rekreacyjną stanowi: kort tenisowy z mączki
ceglanej o pow. 595m 2 oraz basen odkryty. W Dolinie Trzech Stawów po przeciwnej
stronie ulicy nad stawem nr 3 znajduje się pomost przystani.
W ramach rozbudowy bazy turystycznej w roku 2011 MOSiR wybudował pięć
podwójnych domków kempingowych z 19 pokojami o wysokim standardzie, w tym 1
apartament. Standard i jakość usług świadczonych przez obiekt została doceniona i
wielokrotnie nagradzana przez Polską Federację Campingu i Caravaningu w
ogólnopolskim konkursie MISTER CAMPING w kategorii kempingów do 150
miejsc. Obiekt ogrodzony, oświetlony i wyposażony w system monitoringu.

Boiska
 Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego 96c. Obiekt stanowi zaplecze sanitarnoszatniowe do obsługi trenujących i drużyn sportowych zarówno dla boiska
treningowego jak i zasadniczego z pomieszczeniami sędziów i trenerów, a także
pomieszczenia biurowe. W budynku zlokalizowano ogólnodostępne pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, techniczne i pomocnicze. Boisko treningowe ze sztuczną
nawierzchnią o wym. pola gry 90 x 52m. Cały teren jest ogrodzony, oświetlony i
monitorowany.
 Boisko Sportowe RAPID przy ul. Grażyńskiego 51. Obiekt stanowią dwa boiska do
piłki nożnej z trawy syntetycznej, oświetlone, z ogrodzeniem typu piłkochwyt.
Pawilon kontenerowy z zapleczem szatniowo-sanitarnym o pow. zabudowy 285,9m 2.
Trybuny wolno stojące demontowalne dla 306 osób.
 Stadion Miejski przy ul. Bukowej 1. Obiekt usytuowany w granicach
administracyjnych miasta Chorzów. Na terenie obiektu znajduje się budynek 3kondygnacyjny stanowiący trybunę główną, boisko główne z podgrzewaną murawą o
wym. 109 x 72m i dwa boiska treningowe o wym. 94 x 104m2 i 61 x 68m z
nawierzchnią trawiastą. Trybuna stalowa demontowalna z 400 miejscami siedzącymi.
Obiekt jest ogrodzony, posiada system kasowo-biletowy, jest monitorowany,
dostosowany do organizacji imprez masowych.
 Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Grabskiego. Boisko ogrodzone z
nawierzchnią syntetyczną, zabudowane z pól do gier w piłkę ręczną, koszykówkę
(streetball 4 pola gry o wym. 9 x 9m) o całkowitych wymiarach 44 x 22m oraz kort
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tenisowy o wym. 19 x 37m. Boiska wyposażone są w 2 bramki aluminiowe o wym.
3x2m z siatkami do piłki ręcznej. Boisko zostało przekazane do administrowania
Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda".
 Wielofunkcyjne boisko Sportowe przy ul. Kijowskiej. Boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 44 x 26m o nawierzchni poliuretanowej. Na boisku znajdują się 3 pola gry
do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki. Boiska są wyposażone w 2 bramki z siatkami i
4 kosze do koszykówki. Całość została ogrodzona panelami o wysokości 4m
dodatkowo od strony wschodniej i zachodniej wykonane zostały piłkochwyty o
wysokości 6m z siatki elastycznej, montowane na słupach stalowych z wysięgnikami.
Boisko zostało przekazane do administrowania Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik".
 Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej. Boisko z
nawierzchnią syntetyczną, wielofunkcyjne zabudowane z pól do gier w piłkę ręczną,
koszykówkę (streetball 4 pola gry o wym. 9 x 9m) o całkowitych wymiarach 44 x 22m
oraz kort tenisowy o wym. 19 x 37m. Boisko zostało przekazane do administrowania
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast".
 Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. J. Dudy Gracza. Boisko asfaltowe o
wym. 30 x 13m przeznaczone do gry w piłkę ręczną, nożną siatkówkę i koszykówkę z
wymalowanymi liniami. Ogrodzone, Boisko zostało przekazane do administrowania
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.
 Wielofunkcyjne Boiska Sportowe wraz z placem zabaw przy ul. Pijarskiej. Boisko
do piłki nożnej o wymiarach 30 x 20m o nawierzchni ze sztucznej trawy. Boisko jest
ogrodzone i zabezpieczone piłkochwytami. Boisko do koszykówki i piłki siatkowej o
wymiarach 27 x 16,8m. Boisko ogrodzone - wysokość 4m. Wiata o konstrukcji
drewnianej o wysokości 2m, budynek gospodarczy o powierzchni 25m2. Plac zabaw
dla dzieci. Obiekt przekazany do administrowania wspólnocie mieszkaniowej
zarządzanej przez Millenium Inwestycje Sp. z o.o.
 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Na Obrzeżu. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach
22 x44 m o nawierzchni poliuretanowej dostosowane do gry w piłkę ręczną i nożną,
oraz siatkówkę i koszykówkę, o nawierzchni poliuretanowej ogrodzone i o świetlone.
Wybudowane przez Miasto Katowice na gruncie należącym do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Na Alpach" i przekazane jej do administrowania.
 Boisko przy ul. Mruczka/Samsonowicza. Boisko asfaltowe do gry w koszykówkę i
piłkę nożną, ogrodzone.
 Boisko przy ul. Pod Młynem. Boisko asfaltowe do gry w koszykówkę i piłkę nożną,
nieogrodzone.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach dodał, iż aktualnie w MOSiR pracuje na stałych etatach 197 osób. Dodatkowo
sezonowo MOSiR obsadza 7,7 etatu kalkulacyjnego na który zatrudniani są pracownicy
obsługi oraz ratownicy. Średnie wynagrodzenie pracownika MOSiR wynosi 2.500 zł.
Odnosząc się do planów na przyszłość Pan Dyrektor zaznaczył, iż w latach 2015 – 2020
MOSiR zamierza:
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Przy okazji budowy nowego stadionu na ul. Bukowej zostanie wymieniona płyta
boiska,
budowa czterech kortów zewnętrznych w ośrodku przy ul. Szopienickiej,
wymiana nawierzchni na boisku Rapid Katowice, (posiadany projekt zakłada
możliwość podgrzewania płyty)
powiększenie zaplecza szatniowego na ośrodku sportowym „Hetman”,
wykonanie trybuny, lub sektora dla gości przyjezdnych na ośrodku „Kolejarz”, tak
aby zespół mógł być dopuszczony do rozgrywek III-ligowych,
przystosowanie obiektów „Podlesianki” do aktualnych wymogów PZPN, wraz z
zaprojektowaniem ekranów dźwiękochłonnych,
wymiana nawierzchni boiska wraz z systemem podgrzewania murawy na ośrodku
„Szopienice”,
wymiana nawierzchni na boisku przy ul. Boya- Żeleńskiego,
ewentualne przejęcie stadionu „Górnika”, jeżeli zapadną stosowne decyzje,

Kontynuując, Pan Dyrektor przedstawił dane dotyczące zapotrzebowania i
wykorzystania dostępnych obiektów, przez katowickie kluby sportowe. Jak zaznaczył, klub
GKS Katowice, posiada 7 drużyn i miesięcznie rezerwuje 118 godzin na 6 obiektach, które są
do dyspozycji. Fundacja „Młoda Gieksa” posiadająca 12 drużyn rezerwuje miesięcznie 124
godziny. „Rozwój” Katowice posiadający 12 drużyn, rezerwuje 117 godzin miesięcznie. Klub
„1 FC” posiadający 7 drużyn, rezerwuje 58 godzin miesięcznie.
Odnosząc się do wykorzystania lodowiska sezonowego, które powstało na ośrodku
„Bugla” Pan Dyrektor zaznaczył, iż frekwencja w okresie trwania ferii zimowych wyniosła
3274 osoby. W tym samym czasie z lodowiska przy „Spodku”, gdzie zorganizowane były
przed południem specjalne zajęcia dla dzieci oraz ślizgawki ogólnodostępne, skorzystało 7000
osób. Na lodowisku „Jantor” z ogólnodostępnych ślizgawek skorzystało 1534 osoby. Łącznie
daje to wynik ok 11000 osób korzystających z udostępnionych lodowisk w okresie ferii
zimowych. Pan Dyrektor zaznaczył także, iż inicjatywą MOSiR na basenie w „Spodku”
uruchomiono program pływania dla dzieci 0,5 – 2 lat. Basen ten jako nieliczny spełnia
warunki sanitarne dla tego typu zajęć. Zajęcia te odbywają się w każdy piątek i jest na nich
odpowiednia przeszkolona osoba.
MOSiR zabezpiecza także lokalowo wszelakie imprezy sportowe, jakie odbywają się
w mieście, głównie na spodku i obiektach sportowych. W miarę możliwości sprzętowych i
finansowych, MOSiR wspiera organizatorów takich imprez. Współorganizuje „Bieg
Korfantego”, coroczny rajd rowerowy czy szereg biegów przełajowych na Zadolu.
Każdorazowo przy takich imprezach MOSiR stara się zapewnić symboliczne nagrody dla
uczestników.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za przedstawione informacje i otworzył dyskusję w przedmiotowym temacie.
Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniami do Dyrektora MOSiR, które dotyczyły:
 dostępności do bazy jaką zarządza MOSiR oraz tego, jak odbywa się rezerwowanie
wspomnianych obiektów przez zainteresowane podmioty. Pan Radny zaznaczył, iż
można taką rezerwację przeprowadzić online, co zapewniłoby jej przejrzystość,
 zatrudnienia na okres zimowy zewnętrznej firmy, która odśnieżałaby boiska, aby
mogły być dostępne również po opadach śniegu. Kolejne pytanie dotyczyło
 dostępności lodowiska w „Spodku”, które po 13 marca ma być wyłączone, a także
możliwości jego wcześniejszego udostępniania, w aspekcie dochodów ze ślizgawek, a
także rozgrywania na nich meczów ligowych przez HC GKS Katowice.
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 dostępności parkingu koło Spodka, gdyż w chwili obecnej ludzie parkują wzdłuż ulicy
Olimpijskiej, za co zostają ukarani mandatami,
 wydłużenia godzin pracy MOSiR tak aby obiekty te były bardziej dostępne dla
mieszkańców i zainteresowanych stron.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w odpowiedzi zaznaczył, iż rezerwacja godzin na wszystkich obiektach odbywa
się w cyklu miesięcznym lub całosezonowym dla klubów które mają ustalony kalendarz
rozgrywek. Każdorazowo takie rezerwacje dokonywane są pisemnie, ale wcześniej odbywa
się spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi klubami i stowarzyszeniami. MOSiR nie
narzuca klubom określonych godzin, czy dni, ale liczy na dogadanie się klubów. Po
wstępnym ustaleniu terminów możliwe są przesunięcia, a harmonogram podpisywany jest
minimum dwa razy w miesiącu. Najbardziej atrakcyjnymi godzinami są 14-19, przy czym
MOSiR nikomu nie narzuca godzin, a poszczególne podmioty znają się i zawsze jest ustalany
jakiś konsensus, a sam harmonogram jest przestrzegany.
Odrębnym problemem są kwestie niewykorzystania zarezerwowanych terminów przez
poszczególne zespoły. Kluby mają niską odpłatność za zarezerwowane terminy przez co robią
zapotrzebowanie na maksymalnym poziomie, a potem nie wykorzystują tych terminów.
Podając przykłady Pan Dyrektor zaznaczył, iż klub „Rozwój” Katowice na 117
zarezerwowanych godzin nie wykorzystał 35. Takie zestawienia co miesiąc robione są dla
poszczególnych obiektów, wiec w każdej chwili mogą być udostępnione.
Odnosząc się do możliwości rezerwacji online Pan Dyrektor zaznaczył, iż na chwilę
obecną taka forma rezerwacji nie jest możliwa, a kontakt osobisty przedstawicieli klubów jest
bardziej wymowny. W rezerwacji online trzeba by było rozwiązać kwestie wagi danej
rezerwacji, czyli „kto pierwszy ten lepszy”, czy decydująca byłaby ranga klubu.
Radny Tomasz MAŚNICA w nawiązaniu do informacji o niewykorzystywaniu przez
kluby zarezerwowanych wcześniej terminów zapytał czy kluby informują o tym z
wyprzedzeniem, czy jest to działanie z zaskoczenia, bo jeżeli na ten czas angażowani są
pracownicy MOSiR, którzy akurat mogliby wykonywać inne zadanie, to może warto
zastanowić się nad jakimiś karami porządkowymi. Pan Radny zapytał, czy jeżeli kluby dają
znać z wyprzedzeniem o fakcie niewykorzystania przez nich danego terminu, czy istnieje
możliwość powiadomienia innych zainteresowanych o takim fakcie, np. na stronach miasta
czy MOSiR.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach zaznaczył, iż cześć niewykorzystanych godzin, to godziny nieusprawiedliwione,
które nie zostały przez dany klub odwołane. Godziny które zostały odwołane z
wyprzedzeniem pracownicy MOSiR przekazują innym podmiotom zainteresowanym.
Zespoły które jednak nie poinformowały z wyprzedzeniem o fakcie odwołania zajęć, muszą
zapłacić karę finansową w postaci opłaty komercyjnej (ok 200 zł za godzinę korzystania z
boiska).
Radny Maciej BISKUPSKI w nawiązaniu do toczącej się dyskusji zaznaczył, że
niedopuszczalnym jest marnotrawienie środków przez klub w postaci nie zgłoszenia zamiaru
odwołania zajęć. Przy ilości kilkudziesięciu godzin są to już wydatki rzędu tysięcy złotych.
Pan Radny poprosił także o informacje zbiorczą ile katowickie kluby powinny zapłacić
MOSiR kar umownych za niewykorzystane godziny, i jaka część tej kwoty jest obecnie
zaległa. Jest to o tyle ciekawa informacja, gdyż miasto Katowice dotuje katowickie kluby
środkami publicznymi, które później wracają z powrotem do miasta. Zdaniem Pana Radnego
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dochodzi tu do absurdalnej sytuacji. Pan Radny zwrócił się do Dyrektora MOSiR o próbę
wprowadzenia rezerwacji on-line, gdyż ułatwiłoby to zarządzanie obiektami. Podobne
rozwiązania, jak zaznaczył Pan Radny, funkcjonują np. w Warszawie i obejmują szerszy
pakiet możliwości rezerwacji infrastruktury sportowej. Należy się również zastanowić nad
włączeniem do tego systemu innych podmiotów jak wydział Edukacji, ze względu na fakt, iż
duża część obiektów sportowych należy do szkół, szczególnie baseny. System informatyczny
pozwoliłby też automatycznie powiadamiać zainteresowane strony o dostępności danego
obiektu w przypadku rezygnacji z danej rezerwacji. Taki system mógłby również dokonać
rezerwacji i kupna biletu na wydarzenia sportowe organizowane na obiektach zarządzanych
przez Miasto, w tym mecze hokejowe i mecze piłki nożnej.
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi
zaznaczył, iż pomysł żeby za pomocą środków elektronicznych zarezerwować wiele usług
publicznych w mieście nie jest niczym nowym. Pan Wiceprezydent zaznaczył, iż temu
właśnie celowi ma służyć nadal powstająca Śląska Karta Usług Publicznych. Jednym z
założeń tego projektu była możliwość elektronicznego korzystania z usług miejskich. Jak
dodał Pan Wiceprezydent w tygodniu poprzedzającym posiedzenie komisji odbyło się
spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli wszystkich klubów miejskich. Jednym z
głównych tematów była kwestia korzystania z bazy sportowej miasta, co do której kluby
miały różne uwagi i pomysły, nieraz wzajemnie się wykluczające. Służby Pana Prezydenta
bardzo intensywnie pracują obecnie nad możliwością kompleksowego korzystania z miejskiej
bazy sportowej (kluby sportowe, UKS, dzieci i młodzież). System ten ma być przejrzysty, aby
budzić jak najmniej kontrowersji i wątpliwości, np. dedykowanie danego obiektu pod jedną
dyscyplinę sportową. Przedstawiciele klubów poruszyli także temat funkcjonowania
katowickich lodowisk, co zmusiło stronę prezydencka do podjęcia starań, aby lodowiska były
otwarte dłużej niż do tej pory, zarówno jeżeli chodzi o dostępność dla klubów sportowych jak
i dla mieszkańców korzystających ze ślizgawek (na obiektach zamkniętych i sezonowych). W
momencie gdy powstanie zarys programu o którym wspomniał Pan Wiceprezydent, zostanie
on przekazany dla Państwa Radnych, ale także klubów sportowych i innych
zainteresowanych, w celu jego konsultacji.
Radny Maciej BISKUPSKI zapytał, czy istnieje możliwość pozostawienia zamrożonej
płyty lodowiska w Spodku co najmniej do końca kwietnia, a nie jak obecnie jedynie do 15
marca.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach zaznaczył, iż od 15 marca rozpoczyna się cykl imprez w spodku, które korzystać
będą także z przestrzeni lodowiska i potrwa to do kwietnia. Odnowienie lodu na płycie
lodowiska to jednak proces czasochłonny i wymaga ok 16 dni, a jego użytkowanie trwałoby
zaledwie tydzień.
Radny Andrzej ZYDOROWICZ zapytał czy istnieje możliwość zaproszenia radnych
na spotkania jakie odbywają się miedzy strona prezydencką a klubami sportowymi. Pan
Radny zaznaczył, iż bardzo chętnie posłuchałby wypowiedzi przedstawicieli katowickich
klubów, w związku z tym prosi, aby o terminach przyszłych spotkań go powiadomić.
Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż fakt że lodowisko przy „Spodku” oddane
zostało do użytku w grudniu zeszłego roku, a ma zostać zamknięte 15 marca nie wpływa
negatywnie na poziom sportowy HC GKS Katowice, które tam trenuje i rozgrywa mecze. Pan
Radny zapytał, gdzie będą mogli trenować zawodnicy HC GKS Katowice, gdy zostanie
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zamknięte lodowisko przy „Spodku”. Pan Radny zapytał, czy możliwym jest rozłożenie na
płycie lodowiska specjalnych puzzli, które są na stanie miasta, a które wyeliminowały by
problem rozmrażania i ponownego mrożenia płyty.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Tomasza Maśnicy zaznaczył, iż lodowisko
zostało zamrożone dopiero w miesiącu listopadzie ze względu na opóźnienia przy pracach
modernizacyjnych maszynowni i pracach na Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
Pierwotne plany zakładały, iż maszynownia oddana zostanie do użytku w marcu/kwietniu
2014 roku. W związku z powyższym MOSiR nie mógł zamrozić szybciej płyty lodowiska, niż
po fazie rozruchu, która odbyła się w listopadzie. Zwyczajowo płyta lodowiska w „Spodku”
mrożona jest w miesiącu sierpniu, i w momencie rozpoczęcia rozgrywek ligowych klub HC
GKS Katowice miał zabezpieczony lód. Pan Dyrektor zaznaczył, iż ostatni mecz ligowy
PLHnL odbył się w dniu 24 lutego, tak więc na „rozjazd” i zakończenie sezonu pozostaje cały
miesiąc. Obecnie najbliższe imprezy to wystawa psów rasowych, która korzysta z płyty
lodowiska, a później turniej WTA, przy czym nie wiadomo jeszcze, czy skorzystają tak jak w
roku ubiegłym z płyty lodowiska. Tak więc mrożenie tego lodu pod puzzlami przez okres 3-4
tygodni, gdy nikt z niego nie będzie korzystał jest bezcelowym, a będzie generował jedynie
koszta. Późniejsze udostępnienie tego lodowiska na tydzień – dwa nie pokryje kosztów jego
mrożenia. Natomiast lodowisko „Jantor” na Janowie, w czasie wyłączenia z użytkowania
lodowiska przy „Spodku”, jest czynne i ten okres można dodatkowo w stosunku do potrzeb
przedłużyć. Pan Dyrektor zaznaczył, iż w okresie o którym jest mowa z płyty lodowiska
korzystać będzie kilkanaście ludzi, głównie związanych z sekcjami dziecięcymi oraz klub
sportowy „Spin”. W czasie kiedy lodowiska przy „Spodku” było nieczynne (czerwiec listopad
2014 roku), lodowisko „Jantor” miało wydłużone godziny funkcjonowania do 23, co
umożliwiło przygotować się do sezonu dwóm drużynom.
Pan Dyrektor zaznaczył także, iż w obecnym sezonie MOSiR ma zamiar udostępniać
lodowisko na „Spodku” przez całą dobę, przynajmniej 5 razy w tygodniu. Wymagać to będzie
jednak aprobaty strony prezydenckiej.
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż trzeba rozgraniczyć sport zawodowy, od
sportu amatorskiego. Jak zaznaczył sam bierze udział w ślizgawkach i był świadkiem naboru
dzieci do klubu sportowego, co było bardzo pozytywnym akcentem. Pan Radny zaznaczył, iż
trzeba przemyśleć potrzebę wyłączania płyty lodowiska z użytkowania na czas imprez, jak
wystawa psów, przy okazji pozbawiając możliwości treningu dla zespołu hokejowego. Pan
Radny zaznaczył, iż obecnie z informacji medialnych można dowiedzieć się , że pieczę nad
MCK, będzie obecnie pełnił MOSiR. Czy wobec tego, iż obecnie miasto dysponować będzie
nową przestrzenią, będzie można wykluczyć w następnym sezonie zamykanie lodowiska na
czas trwania imprez.
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi
zaznaczył, iż bardzo zależy mu na tym aby baza sportowa dostępna w Katowicach była jak
najbardziej dostępna i wykorzystywana do celów, dla jakich została wybudowana. Pan
Prezydent zapewnił, iż przyszły sezon zimowy w mieście będzie lepszy niż obecny dla
wszystkich zainteresowanych jazdą na łyżwach. Odnosząc się do informacji o
administrowaniu technicznym przez MOSiR Międzynarodowego Centrum Kongresowego,
Pan Wiceprezydent zaznaczył, iż jest to rozwiązanie tymczasowe, do czasu wyboru
docelowego operatora.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
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zapytał co stanie się z obiektami sportowymi na spodku, gdy zostanie już wybrany docelowy
operator, gdyż będzie on zarządzał i budynkiem MCK i budynkiem „Spodka”
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi
zaznaczył, iż podczas podpisywania umowy z operatorem Miasto zadba o to by obiekty
sportowe były wykorzystywane do celów sportowych. Będą temu służyć odpowiednie zapisy
w umowie operatorskiej, które spowodują, że zarówno mała hala jak i lodowisko, będą
wykorzystywane do celów sportowych.
Radny Damian STEPIEŃ zaznaczył, iż przyglądał się zajęciom dla dzieci
organizowanym w sobotę na lodowisku przy „Spodku”, zaznaczając, iż jest on prowadzony w
sposób profesjonalny i przy pełnym zaangażowaniu rodziców. Pan Radny zaznaczył, iż
podczas tych zajęć w sferze organizacyjnej da odczuć się brak miejsc parkingowych w
bezpośrednim otoczeniu „Spodka”. Mały parking stał pusty, gdy tymczasem ulica Olimpijska
zastawiona była samochodami. Pan Radny zwrócił również uwagę na brak oznakowania
stosownego wejścia na lodowisko, gdyż będąc tam pierwszy raz od kilku kat nie potrafił trafić
na jego teren. Gdyby nie życzliwość osób które spotkał po drodze nie trafiłby na odbywające
się zajęcia.
Pan Radny zaznaczył także iż spotkał się z zarzutem iż lodowisko przy „Spodku” jest
dyskryminowane kosztem lodowiska na Janowie, a analizując dokumenty przygotowane
przez MOSiR nie sposób się z tym nie zgodzić. W opisach jest tylko wzmianka o lodowisku
przy „Spodku” z widownią dla 1100 osób, gdy lodowisko na Janowie posiada stosowne
szatnie dla hokeistów, trenerów, sędziów oraz innych użytkowników, pełny węzeł sanitarny,
suszarnie na sprzęt sportowy, szatnie dla uczestników ślizgawek wyposażone w 250 szafek,
pomieszczenie szlifierni łyżew, gabinety odnowy biologicznej, czego w lodowisku przy
„Spodku” już nie ma.
Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż tematyka lodowiska zdominowała obecną
dyskusję, zaznaczając iż cieszy się z zapewnień strony prezydenckiej dotyczącej wydłużenia
czasu użytkowania lodowisk. Pan Radny zaznaczył, iż ważna jest też kwestia dostępności do
wypożyczalni łyżew, której de-facto na dobrym poziomie nie ma ani w „Spodku” ani na
„Jantorze”. Szatnia na „Spodku” jest ogólnodostępna i pozostawienie w niej rzeczy
osobistych odbywa się na własne ryzyko, gdyż nie ma możliwości zamknięcia ich w szafkach.
Zajęcia prowadzone w niedzielę były organizowane przez szkółkę hokejową, która zapewnia
sprzęt i nawet dowóz uczestników, jednak informacji o tym wydarzeniu nie można znaleźć na
stronach lodowiska, stąd też mogła wynikać niewiedza uczestników który wybrali się na
ślizgawkę.
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż otrzymał przed dzisiejszym posiedzeniem
materiały, w których zawarte są e-maile dotyczące zaproszenia klubów sportowych Naprzód
Janów, Spin i HC GKS Katowice na spotkanie w sprawie zamknięcia lodowiska przy
„Spodku”. Pan Radny chciałby dowiedzieć jakie propozycje otrzymają na tym spotkaniu
kluby.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, iż w dyskusji chce wypowiedzieć się mieszkaniec miasta Katowice, w związku z
tym poprosił radnych o udzielenie mu głosu.
Radni wyrazili zgodę na zabranie głosu przez mieszkańca poprzez aklamacje.
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Pan Mateusz WYSKIEL – Mieszkaniec Miasta Katowice zaznaczył, iż jest rodzicem
jednego z dzieci, które uczęszczają na zajęcia hokeja w Katowickim „Spodku”. Zaznaczył, iż
przysłuchiwał się wypowiedzi Pana Dyrektora MOSiR w sprawie ustalenia godzin
dostępności dla poszczególnych grup i zaznaczył, iż istnieje nieścisłość między tym co podaje
Pan Dyrektor a tym co dzieje się w rzeczywistości, gdyż często godziny treningów są
przekładane z dnia na dzień, bez możliwości ich kontrolowania przez rodziców. Dodatkowo
część dzieci, ze względu na ograniczoną dostępność lodowiska przy „Spodku” zmuszona była
grac na zasadzie użyczenia w „Zagłębiu” Sosnowiec. Mieszkaniec zaznaczył, iż przy takiej
dostępności jaka oferuje MOSiR nie są w stanie profesjonalnie zorganizować szkolenia
dzieci. Odnosząc się do dostępności obiektu na Janowie Mieszkaniec zaznaczył, iż na tym
obiekcie uprzywilejowane są Zespoły, natomiast zainteresowani szkoleniem dzieci dostają
nieatrakcyjne godziny, które pozostaną. Cześć dzieci i rodziców nie chce brać udział w
zajęciach na lodowisku na Janowie, gdyż jest to obiekt na obrzeżach miasta, nie ma
wygodnego dojazdu, i z tego powodu tylko w tym roku zrezygnowało już 14 dzieci.
Mieszkaniec zaznaczył, iż nigdy nie było problemu z dostępnością lodowiska po
zorganizowaniu wystawy psów, a dodatkowo podczas rozgrywania turnieju WTA padły
zapewnienia, że gdy gotowy będzie obiekt kortów tenisowych na Janowie, cześć rozgrywek
będzie rozgrywana właśnie tam a nie na lodowisku przy „Spodku”. Minął rok i dalej nie
wiadomo czy turniej WTA będzie korzystał z tego ośrodka czy nie
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w nawiązaniu
do toczącej się dyskusji zaznaczył, iż członkowie Komisji w ciągu 7 dni otrzymają
stanowisko strony prezydenckiej w sprawie lodowiska przy „Spodku”.
Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż problem dostępności na obiektach
sportowych nie dotyczy jedynie lodowisk. Takie same problemy są z basenami, a konkretnie
godzinami ich otwarcia. Mieszkańcy długo już upominają się o to aby „Bugla” w sezonie była
otwarta dłużej niż do godz. 18:00. Pan Radny zapytał czy MOSiR uporał się już z problemem
obsady ratowników wodnych, gdyż jak wcześniej tłumaczono, to ich brak jest głównym
problemem w kwestii dostępności basenów. Jeżeli dalej takowych nie ma, to zdaniem Pana
Radnego, będzie powtórka sytuacji z roku poprzedniego. Jak dodał Pan Radny na drugim
miejscu jako powody podawano ograniczenia finansowe, a skoro tak, to czy miasto zdobyło te
środki, aby przedłużyć godziny otwarcia basenów. Ich zamykanie o godzinie 18 – 19, kiedy
dzień kończy się o godz. 22, a temperatura na zewnątrz jest wysoka jest zdaniem Pana
Radnego nonsensem.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, iż jedno z jego pytań dotyczyło wydłużenia pracy wszystkich obiektów
sportowych w mieście i prosi w związku z tym o odniesienie się do tej kwestii Pana
Dyrektora MOSiR. Dodatkowo Pan Radny zapytał o możliwość zatrudnienia firmy
odśnieżającej boiska.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w odpowiedz zaznaczył, iż w momencie budowy boiska, należało zamontować
ogrzewanie i to był podstawowy błąd. Producenci sztucznej nawierzchni na takie boiska nie
zalecają odśnieżania ani ręcznego, ani mechanicznego, ponieważ po opadach nocnych śnieg
jest zmrożony i jego usunięcie powoduje wyrywanie darni wraz z granulatem. Powoduje to
skrócenie żywotności takich boisk nawet o 50%. Mimo to, w związku z potrzebą użytkowania
boisk w okresie zimowym MOSiR te boiska odśnieża. Tylko raz w obecnym sezonie zdarzyła
się sytuacja, iż zepsuła się maszyna do konserwacji płyty boiska sztucznego. Takie zdarzenie
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miało miejsce na obiekcie „Hetmana” . Zamówiony sparing KS Rozwój w ostateczności
został rozegrany na Boisku „Rapid”, a jednocześnie dostępne były boiska w Szopienicach.
Odnosząc się do zatrudnienia firmy odśnieżającej, Pan Dyrektor zaznaczył, iż taka firma
musi być dyspozycyjna, w zależności od zleceń MOSiR, a to kosztuje. W obecnej sytuacji
MOSiR nie stać finansowo na takie rozwiązania.
Odnosząc się do wydłużenia godzin pracy Pan Dyrektor zaznaczył, iż o ratowników,
którzy przyjęli by się do pracy na sezon następny, MOSiR stara się już od zeszłego roku, tuz
po zakończeniu sezonu. W tej chwili MOSiR ma potwierdzonych 8 zgłoszeń i wystąpił
dodatkowo do zarządu wojewódzkiego i miejskiego WOPR o pomoc w tym zakresie. Jak na
razie nie ma perspektywy zwiększenia ilości osób chętnych do pracy na basenach. MOSiR
organizuje nieodpłatnie kursy podstawowej opieki medycznej (koszt takiego kursu to 600-800
zł), które posiadać musi ratownik i mimo to jest mało chętnych ( 4 w roku ubiegłym, w tym
roku żadnego). Taki kursant musi jednak odpracować jeden sezon na obiektach MOSiR.
Dodatkowo nowe przepisy WOPR, spowodowały, iż teraz nie mogą pracować młodsi
ratownicy, nawet pod opieką starszego ratownika, jak to miało miejsce poprzednio, a ratownik
musi mieć uprawnienia ratownika basenowego. Wydłużenie pracy basenów nie jest
problemem przy pełnej obsadzie, jednak przy obecnej ilości chętnych jest to główne
ograniczenie.
Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż z wypowiedzi Pana Dyrektora wynika
dramatyczna sytuacja, jeżeli chodzi o obsadę basenów i sytuacja z roku ubiegłego może się
powtórzyć. Pan Radny zaznaczył, iż przeraża go to, ze nikt nie widzi wyjścia z tej sytuacji. W
Katowicach jest przecież uczelnia sportowa, czy nie można więc przy współpracy z nią
zorganizować odpowiednich szkoleń i zobowiązać studentów aby w sezonie letnim pracowali
odpłatnie na obiektach miejskich.
Radny Tomasz MAŚNICA zaznaczył, iż opisana przez Pana radnego Andrzeja
Zydorowicza nie napawa optymizmem. Pan Radny zaznaczył, iż trzeba by było przygotować
długofalowy plan wyszkolenia własnej kadry ratowniczej, która zabezpieczyłaby potrzeby
kadrowe na basenach miejskich. Jak taki program widzą WOPR czy Akademia Wychowania
Fizycznego, czy Miasto prowadziło na ten temat jakieś rozmowy.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w odpowiedzi zaznaczył, iż Miasto jest w stałym kontakcie z WOPR.
Dodatkowo kiedyś na AWF-ie funkcjonował przepis, iż studenci pierwszego roku musieli po
jego ukończeniu zdobyć patent młodszego ratownika. Obecnie ten przepis nie funkcjonuje i
nie ma takiego obowiązku, a co za tym idzie przestała istnieć cała sekcja ratownicza przy
AWF, która funkcjonowała jako oddział WOPR. Ma to swoje przełożenie na ilość ratowników
dostępnych w rejonie.
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż może warto wystosować odpowiedni wniosek
dotyczący podjęcia rozmów z AWF-em, w sprawie ewentualnego uruchomienia szkoleń dla
ratowników. Jak dodał Pan Radny, praktyka jest ze studenci w sezonie letnim chcą sobie
dorobić, a możliwość bezpłatnego szkolenia powinna być dodatkową zachętą.
Radny Borys PRONOBIS zapytał, jakie wynagrodzenie jest oferowane ratownikom,
którzy zatrudniani są na kąpieliskach katowickich, gdyż jak stwierdził to jest prawdopodobne
źródło problemu.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
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Katowicach w odpowiedzi zaznaczył iż wynagrodzenie netto ratownika z uprawnieniami to
ok 2000 zł, dodatkowo w tym zawodzie nie ma czegoś takiego jak nadgodziny. Ratownicy nie
mogą pracować w nadgodzinach. MOSiR ma do zabezpieczenia obsadę na 3 basenach i
dwóch kąpieliskach, oraz obsadę przytani wodnej. Minimalne ilości dla tych obiektów to:
Bugla – 18 ratowników, Rolna – 12 ratowników, Zadole – 10 ratowników, Morawa – 4
ratowników, Dolina Trzech Stawów – 4 ratowników, Przystań wodna – 4 ratowników.
Dodatkowo w okresie letnim ratownicy wybierają prace w kurortach, gdzie prócz wyższego
wynagrodzenia oferuje im się także lokum i posiłki.
Radny Aleksander USZOK zapytał czy w przypadku obiektów jakie są przekazywane
w zarząd innym podmiotom zachowane są preferencyjne stawki wynajmu dla stowarzyszeń i
klubów sportowych. Pan Radny zapytał również o boisko przy ulicy Jerzego Dudy-Gracza,
które zostało przekazane parafii ewangelickiej. Jak dodał jego stan jest opłakany, asfaltowa
nawierzchnia jest dziurawa, a sprzęt mocno wyeksploatowany, nie posiadający żadnych
atestów. Czy są jakieś plany odnośnie remontu tego obiektu, czy odpowiedzialność za to leży
po stronie parafii.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w odpowiedzi zaznaczył, iż wyposażenie tego boiska jest na stanie parafii.
MOSiR każdego roku na wiosnę porządkuje teren boiska wycinając chwasty i nadmiernie
rozrośnięte rośliny, ponieważ samo boisko jest słabo wykorzystywane. Pan Dyrektor
zaznaczył, iż wszystkie stowarzyszenia i kluby zarejestrowane w KRS mają te same
przywileje i taką samą stawkę za wynajęcie obiektu, także na obiektach MOSiR zarządzanych
prze inne podmioty.
Radny Tomasz MAŚNICA nawiązał do możliwości wynajmu boiska do siatkówki
plażowej ulokowanego na terenie „Bugli” poza sezonem. Z docierających do Pana Radnego
informacji, mimo iż są chętni, to niestety nie ma możliwości skorzystania z tego boiska.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach wyjaśnił, iż sprawa wynajmu boiska do siatkówki plażowej jest bardziej
skomplikowana. Korzystanie z takiego boiska wiąże się bowiem z koniecznością posiadania
zaplecza sanitarno-socjalnego, gdyż po normalnej grze korzystający z boiska są ubrudzeni
piaskiem. Niestety po sezonie takie zaplecze na „Bugli” jest zamknięte. MOSiR planuje w
tym roku zrobienie wejścia po sezonie, bezpośrednio na boiska od strony ul. Żeliwnej z
pominięciem bramy głównej, ale nie będzie można zapewnić pełnego komfortu
korzystającym z tych boisk.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zapytał, czy nie będzie problemu z obsadzeniem obiektów (hale, boiska) które też mają być
dłużej udostępnione.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w odpowiedzi zaznaczył, iż w tym przypadku sprawa jest nieco prostsza niz w
przypadku basenów, gdyż zatrudnieni dodatkowo ludzie nie muszą posiadać specjalnych
uprawnień. Pan Dyrektor zaznaczył, iż przykładowo na hali sportowej „Szopienice”
zatrudnionych jest obecnie 15 osób. Hala działa 7 dni w tygodniu od 8 do 22, posiadając dwa
boiska pełnowymiarowe i dwa korty tenisowe. Na ośrodku „Słowian”, który posiada 2 korty,
boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej i skatepark, zatrudnia 7 osób. Ośrodek
„Hetman”, który posiada 2 boiska pełnowymiarowe, boisko wielofunkcyjne i dwa korty
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tenisowe zatrudnia 7 osób. Ośrodek „Podlesianka”, który posiada dwa boiska
pełnowymiarowe i dwa korty, zatrudnia 6 osób. Także te pozostałe obiekty działają 7 dni w
tygodniu od godz 8 do 22. Tak więc po zwiększeniu ilości etatów będzie można przedłużyć
godziny otwarcia tych obiektów.
W związku z prośbą o zabranie głosu w dyskusji, członkowie komisji przez aklamacje
wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Włodzimierza ZARODKIEWICZA –
Wiceprezesa Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego.
Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku
Sportowego w nawiązaniu do toczącej się dyskusji zaznaczył, iż 4 lata temu, kiedy była
mowa o budowie aquaparku w Katowicach, zgłaszał on problem z obsadą kadry ratowniczej,
niestety strona prezydencka zlekceważyła wtedy jego uwagi. Pan Wiceprezes zaznaczył, iż
postulował też wprowadzenie do szkół zajęć dotyczących bezpiecznego zachowania się w
wodzie, co także nie znalazło uznania. Pan Wiceprezes zaznaczył, iż w Katowicach są 3
sektory WOPR – WOPR Katowice, WOPR przy AWF i WOPR przy MOSiR, jednak WOPR
nie jest jedyną organizacją odpowiadającą za szkolenie ratowników, gdyż Minister Spraw
Wewnętrznych otworzył tą furtkę i w chwili obecnej jest 96 podmiotów zajmujących się
ratownictwem wodnym na tych samych prawach. Pół roku temu Pan Wiceprezes zgłaszał
problem obsady ratowników na kąpielisku „Morawa” i „Trzy Stawy” oraz sekcji sprzętu
pływającego na Trzech Stawach, proponując zrobienie przetargu na obsługę tych obiektów,
tym bardziej, iż istnieją podmioty bardzo zainteresowane przejęciem takich obiektów od
miasta. Miasto nie ponosi wtedy żadnych konsekwencji, gdyż obsadę ratowniczą zapewnić
musi podmiot, który tym obiektem zarządza.
Kontynuując Pan Wiceprezes zaznaczył, iż ratownik w edukacji, który ma takie same
obowiązki jak ratownik MOSiR zarabia ok 1435 zł na rękę, a tymczasem zarobki ratowników
na MOSiR sięgają 2500 zł na rękę, co jest bardzo dużą różnicą. Trzeba się zastanowić
dlaczego ratownicy z naszego rejonu wolą wyjechać nad morze niż pracować tutaj, niemniej
można na okres wakacji zamknąć pływalnie w szkołach i oddelegować tamtejszych
ratowników na obiekty MOSiR, co przynajmniej w tym sezonie polepszyłoby sytuację a w
miesiącu lipcu i sierpniu zapewniłoby obsadę na kąpieliskach.
Pan Wiceprezes docenił zapewnienia Dyrektora MOSiR co do wydłużenia pracy
lodowiska przy „Spodku” do 24 h/dobę 5 dni w tygodniu, niemniej wcześniej rozmawiał na
ten temat z Dyrektorem, aby przedłużyć pracę lodowiska do 23 – 24 i otrzymał negatywną
odpowiedź, gdyż zgodnie z tłumaczeniem „lód musiał odpocząć” między 22 a 6 rano. Można
by też rozwiązać problemy klubu HC GKS Katowice, gdyby na okres sezonu zimowego
przenieść mobilne lodowisko z Bugli na plac przed „Spodkiem”.
Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice podziękował za
wszelkie uwagi jakie padły podczas dyskusji dodając iż będą one przeanalizowane podczas
przygotowań do sezonu.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu
zaznaczył, iż komisja otrzymała do wiadomości pisma będące odpowiedziami Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, które skierowane były do stowarzyszeń sportowych i organizacji
sportowych, a dotyczyły odmowy udostępnienia obiektów sportowych. Jak dodał Pan Radny
wprowadzenie elektronicznej formy rezerwacji obiektów pozwoliłby uniknąć takich sytuacji,
gdzie zarówno członkowie stowarzyszenia jak i rodzice dzieci, które uczęszczają na zajęcia
sportowe, poddają pod wątpliwość przejrzystość decyzji podejmowanych przez Dyrektora
MOSiR. W związku z faktem, iż Pan Dyrektor również otrzymał przedmiotowe pisma, Pan
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Przewodniczący poprosił o odniesienie się do nich na piśmie, w szczególności do wszystkich
punktów jakie zostały przedstawione w załączonej korespondencji i dostarczenie takiej
odpowiedzi członkom komisji.
Pan Przewodniczący poprosił również do odniesienia się do organizacji dużych
wydarzeń sportowych, w których mają uczestniczyć inne, zaprzyjaźnione kluby piłkarskie np
Banik Ostrava czy FC Köln. Jak dodał Pan Przewodniczący są takie prośby zgłaszane
cyklicznie co roku w okresie wiosennym i spotykają się one z odmową.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach wyjaśnił, iż MOSiR nie odmawia takich imprez, ale muszą się one odbyć pod
szczególnymi warunkami. Zawsze są to imprezy podwyższonego ryzyka i wymaga się od
nich określonych zabezpieczeń, co niestety organizatorzy z reguły nie są w stanie zapewnić.
Radny Krzysztof PIECZYŃSKI zaznaczył, iż w lipcu GKS Katowice zamierzał
zorganizować w porozumieniu z MOSiR turniej, jednak otrzymał decyzje odmowną, miało
chodzić o zajęty terminarz. Miał to być turniej juniorskich zespołów, zaproszone miały być
zespoły zagraniczne z miast partnerskich, był w to zaangażowany Pan Sławomir Witek i Pan
Jan Furtok. Mimo tego taka impreza ma trudności w uzyskaniu zgody, a tymczasem przed
miesiącem katowicki ośrodek sportowy „Szopienice” wydał zgodę na organizację turnieju
kibiców Ruchu Chorzów. Na dowód Pan Radny okazał ulotki znalezione w internecie.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach wyjaśnił, iż turniej o którym wspomniał Pan Radny, miał odbyć się w
Szopienicach i miał mieć nazwę „Niebieskie Szopienice”. Został on zgłoszony przez HKS
Szopienice jako turniej dla dzieci i młodzieży drużyn piłkarskich zaprzyjaźnionych z HKSem. Po znalezieniu w internecie ulotek, o których mówił Pan Radny, turniej ten został
odwołany przez MOSiR jako niezgodny ze zgłoszeniem. Miały występować drużyny
miejskie, a sproszono drużyny z całego regionu, a dodatkowo pojawił się patronat Ruchu
Chorzów. Tak więc turniej został odwołany, rezerwacja anulowana a organizator stosownie
poinformowany. Jak dodał Pan Dyrektor nie może każdorazowo szczegółowo wypytywać
organizatora co będzie robił na turnieju wierząc, iż ma on dobre intencje, jednak w tym
przypadku działacze HKS poszli o krok za daleko.
W związku z prośbą o zabranie głosu w dyskusji, członkowie komisji przez aklamacje
wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Dariusza CIEPLIKA – Mieszkańca miasta
Katowice.
Pan Dariusz CIEPLIK zaznaczył, iż występuje w imieniu organizatorów turniej
juniorskiego w piłce nożnej, który organizowany będzie po raz kolejny w Katowicach. Jak
zaznaczył zawsze turniej spotykał ze strony MOSiR problemy dotyczące organizacji w
postaci odmowy udostępnienia obiektów. Jedyną zgodę uzyskał przy wsparciu Pana
Naczelnika Sławomira Witka i osobistej interwencji Pani Krystyny Siejnej. Pan Cieplik
zaznaczył, iż tym razem ma nadzieję, że turniej dojdzie do skutku, a MOSiR nie odmówi
udostępnienia obiektu, nie tłumacząc się kolejny raz, iż wszystkie obiekty są w tych
terminach zarezerwowane.
Radny Maciej BISKUPSKI zaznaczył, iż klub piłkarski GKS Katowice wystąpił z
propozycją aby wybudować tymczasowy plac zabaw na terenie stadionu przy Bukowej, co
wpisywało by się w program przyciągania dzieciaków na stadion. Pan Radny zapytał jakie
jest stanowisko MOSiR w tej sprawie. Pan Radny zaznaczył, iż zgłosili się do niego także
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kibice niepełnosprawni GKS Katowice, którzy wnioskowali o przeniesienie trybuny dla
niepełnosprawnych, gdyż są pewne ograniczenia w poruszaniu się na wózkach.
Pan Stanisław WĄSALA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach w odpowiedzi stwierdził, iż wjazd na trybunę dla niepełnosprawnych jest
dostosowany dla wózków ręcznych. Natomiast coraz więcej jest wózków elektrycznych
mających szerszy rozstaw kół, co uniemożliwia im wjazd na trybuny z poziomu płyty. W
związku z powyższym podjęta została decyzja i obecnie podjazd będzie poszerzany, aby
zmieściły się tam wózki z napędem elektrycznym. Na pierwszy mecz po przerwie zimowej
ten podjazd będzie gotowy. Odnosząc się do pomysłu postawienia przenośnego placu zabaw
na terenie stadionu, Pan Dyrektor zaznaczył, iż miał on stanąć przy wejściu głównym na
stadion, po lewej stronie od bramy. Jest to jednak strefa bezpieczeństwa gdzie dokonuje się
rewizji po wejściu na teren stadionu, a przed wejściem na trybuny, i w związku z tym nie
można pozytywnie zaopiniować wskazanej lokalizacji. Dodatkowo przy ewakuacji obiektu
taki plac zabaw stanowiłby utrudnienie. Jeżeli zostanie wskazana inna lokalizacja, wtedy
będzie można ten pomysł ponownie rozważyć.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
wobec barku dalszych zgłoszeń zamknął dyskusję, stwierdzając, iż Komisja przyjęła
przedmiotową informację.
Ad.6 Opiniowanie projektów uchwał.
Ad. 6.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę
Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Katowicach.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
poprosił Panią Edytę SYTNIEWSKĄ o krótkie przedstawienie omawianego projektu
uchwały.
Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury wyjaśniła, iż jest to
typowa zmiana porządkowa, jednak konieczność takiego trybu wynika z zapisów Ustawy o
bibliotekach, który wymaga by nawet zmiana lokalizacji filii była zaopiniowana przez
komisję.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
podziękował za udzielone wyjaśnienia i wobec braku uwag i pytań poddał pod głosowanie
pozytywną opinię komisji do przedłożonego projektu uchwały.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały
Rady Miasta Katowice zmieniającym uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie
nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, jak też wysłuchaniu
wyjaśnień udzielonych przez Naczelnik Wydziału Kultury Panią Edytę Sytniewską w
głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosy „wstrzym.” pozytywnie
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Ad. 7 Sprawy różne.
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Ad.7.1 Pismo Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kołodziej dotyczące
interwencji związanej z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
poinformował Państwa Radnych, iż na posiedzenie komisji wpłynęło pismo Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 12 dotyczące interwencji związanej z budową hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach. Pismo te skierowane
zostało również do Pani Poseł Ewy Kołodziej. Pismo to wpłyneł również do Prezydenta
Miasta Katowice, w związku z tym Pan Przewodniczący zaproponował aby komisja
wystosowała stosowny wniosek dotyczący rozważenia możliwości wybudowania tej hali i
ujęcia tego zadania w przyszłym roku budżetowym.
Radny Aleksander USZOK zaznaczył, iż temat budowy hal pojawia się cyklicznie i
dotyczy każdej z dzielnic. Pan Radny zaproponował aby zwrócić się raczej o przygotowanie
długofalowego planu realizacji hal sportowych w poszczególnych dzielnicach, a nie
rozpatrywać takie przypadki jednostkowo.
Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż w
Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostało finansowanie budowy 2 hal sportowych
(ZSP nr 2 i IV LO), a dodatkowo wpłynął wniosek SP nr 12. Nie mniej szkoła ta posiada już
własną salę gimnastyczną, a dodatkowo w niedalekiej odległości ma Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy z dużą halą sportową
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
stwierdził, iż uwaga Pana Radnego Aleksandra Uszoka jest zasadna, w związku z tym komisja
powinna wystosować wniosek w sprawie długofalowego planu budowy hal sportowych w
poszczególnych dzielnicach. Wniosek ten Pan Przewodniczący przedstawi w punkcie 8.
Ad. 8 Wolne wnioski.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu
zaznaczył, iż w przedmiotowym punkcie podda pod głosowanie wnioski, jakie zostały
zgłoszone w punkcie dotyczącym działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Katowicach.
Komisja Kultury Promocji i Sportu w nawiązaniu do dyskusji dotyczącej
działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wnioskuje do Prezydenta Miasta
Katowice o przedstawienie długofalowego harmonogramu realizacji budowy hal
sportowych w poszczególnych dzielnicach miasta Katowice.
Powyższy wniosek został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 7 głosy „za”,
0 głosów ”przeciw” 0 głosów „wstrzymał się”.
Komisja Kultury Promocji i Sportu w nawiązaniu do dyskusji dotyczącej
działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wnioskuje do Prezydenta Miasta
Katowice o wypracowanie systemowego rozwiązania dotyczącego zapewnienia
niezbędnej kadry ratowniczej, która pozwoli na udostępnienie wszystkich kąpielisk
sezonowych zarządzanych przez MOSiR, szczególnie w okresie letnim.
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Powyższy wniosek został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 7 głosy „za”,
0 głosów ”przeciw” 0 głosów „wstrzymał się”.
Komisja Kultury Promocji i Sportu w nawiązaniu do dyskusji dotyczącej
działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wnioskuje do Prezydenta Miasta
Katowice o przedstawienie rozwiązań mających na celu wydłużenie godzin użytkowania
miejskich obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR.
Powyższy wniosek został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 7 głosy „za”,
0 głosów ”przeciw” 0 głosów „wstrzymał się”.
Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu
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.

Protokołował
Łukasz KOŹLIK
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