Projekt
BRM.0012.5.9.2016.PS
Protokół nr 9/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Data posiedzenia: 17.10.2016 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13.00
Godzina zakończenia posiedzenia: 14.50
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu -Tomasz Szpyrka.
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 10 ogółem).
Radni nieobecni:
1. Aleksander Uszok,
2. Andrzej Zydorowicz.
Goście obecni na posiedzeniu:
1. Wiceprezydent Miasta Katowice – Waldemar Bojarun,
2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta-Małgorzata Kwapisz,
3. Naczelnik Wydziału Kultury -Edyta Sytniewska,
4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta –Katarzyna Staś,
5. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki -Sławomir Witek,
6. Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji -Marcin Stańczyk,
7. Prezes GKS Katowice- Wojciech Cygan,
8. Prezes K.S. Rozwój Katowice- Zbigniew Waśkiewicz,
9. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka; MSZS - Włodzimierz Zarodkiewicz,
10. Radna Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec –Maria Sokół,
Media:
11. Katowice 24 info- Szymon Kosek,
12. Gazeta Wyborcza-Paweł Czado,
13. Sport –Dariusz Leśnikowski.

Punkt 1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka powitał zgromadzonych radnych oraz gości obecnych na
posiedzeniu. Następnie przedstawił zebranym porządek obrad. Komisja Kultury, Promocji i Sportu,
jednogłośnie–8 głosów „za”, przyjęła porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego
Komisji:
Porządek posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
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3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4. GKS Katowice jako klub wielosekcyjny, plany budowy stadionu miejskiego. Ocena
współpracy klubów piłkarskich GKS Katowice i Rozwoju Katowice.
5. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za I
półrocze 2016 roku.
1. [DS-656/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o
przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I
półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”.
2. [DS-657/16] Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016
roku.
3. [DS-658/16] Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta
Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku.
4. [DS-659/16] Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni
funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku.
5. [DS-660/16] Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu
miasta Katowice za I półrocze 2016 roku.
6. [DS-674/16] Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice
za I półrocze 2016r.
7. Uchwała Nr 4200/III/159/2016 z dnia 15 września 2016 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez
Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016
roku.

6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
1. Odpowiedź na wniosek radego Aleksandra Uszoka dot. przekazania informacji i
dokumentów związanych z badaniem potrzeb szkoleniowych dla Katowice Miasto Ogrodów
- Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.
2. Informacja o wyniku wyborów do Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach.

8. Wolne wnioski.

Punkt 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku uwag ze strony Radnych, poddał pod
głosowanie projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja Kultury, Promocji i
Sportu, jednogłośnie -8 głosów „za”, przyjęła protokół nr 8/2016 (BRM.0012.5.8.2016) z posiedzenia
Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 5.09.2016r.

2

Projekt
Punkt 3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił Naczelnika Wydziału Kultury -Panią E. Sytniewską
o zabranie głosu.
Pani Naczelnik E. Sytniewska omówiła najistotniejsze wydarzenia kulturalne, jakie miały miejsce
w okresie od 5.09.2016 r. do 17.10.2016 r. Były to m.in. imprezy związane ze 151 urodzinami miasta
Katowice: koncerty w Strefie Kultury, NOSPR oraz Kościele pw. Św. Anny w Katowicach- Nikiszowcu
oraz dodatkowo XVI konferencja naukowa. Ponadto miały miejsce imprezy takie jak m.in:
Metropolitalna Noc Teatrów; festiwale: Rawa Blues i Ars Independent.
Najważniejsze nadchodzące wydarzenia to m.in.: koncerty z okazji 120 rocznicy urodzin Bolesława
Szabelskiego oraz XVIII edycja festiwalu Interpretacje.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i wobec braku
pytań i uwag, poprosił Naczelnika Wydziału Sportu i Turystyki -Pana S. Witka o zabranie głosu.
Pan Naczelnik S. Witek omówił bieżące i nadchodzące wydarzenia sportowe w Mieście.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku pytań i uwag, stwierdził wyczerpanie punktu
3 porządku posiedzenia.

Punkt 4.
GKS Katowice jako klub wielosekcyjny, plany budowy stadionu miejskiego. Ocena współpracy
klubów piłkarskich GKS Katowice i Rozwoju Katowice.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił o zabranie głosu, Pana Prezesa Wojciecha Cygana
(GKS Katowice) oraz Pana Prezesa Zbigniewa Waśkiewicza (K.S. Rozwój Katowice).
Pan Prezes W. Cygan poinformował, że współpraca pomiędzy klubami funkcjonuje na poziomie
juniorskim (wymiana zawodników) natomiast współpraca, jeśli chodzi o drużyny seniorskie nie jest
sformalizowana, gdyż oba zespoły funkcjonują w odrębnych klasach rozgrywkowych.
Pan Prezes Z. Waśkiewicz zwrócił uwagę na wzajemne przenikanie się środowiska kibicowskiego,
a także na różnicę potencjału finansowego między klubami. Nadmienił, że przepływ zawodników
między klubami mógłby być większy, tak się jednak nie dzieje, głównie z powodów ekonomicznych.
Wskazał także na koszty funkcjonowania klubu i wyraził wdzięczność dla Miasta za wsparcie
finansowe. Nadmienił, że dużym udogodnieniem dla funkcjonowania K.S. Rozwój Katowice byłoby
odzyskanie i przekazanie na rzecz klubu, terenu na którym on funkcjonuje.
Pan Prezes W. Cygan następnie przedstawił prezentację wizualną dot. tematu GKS Katowice jako
klub wielosekcyjny. Zwrócił m.in. uwagę, na wiążącą się z tym, większą możliwość pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowania. Model klubu wielosekcyjnego GKS Katowice to model mieszany
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tzn. w ramach Spółki działają poszczególne sekcje (piłka nożna kobiet, siatkówka, tenis). Wyjątkiem
jest sekcja hokeja, która jest osobną spółką akcyjną.
Pan Prezes dokonał następnie analizy dokonań poszczególnych sekcji, przedstawiając aktualną
sytuację w tabelach rozgrywek.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i otworzył
dyskusję.
Pan Radny A. Godlewski zapytał o wielosekcyjność klubu w kontekście zapisu w Strategii Rozwoju
Sportu Miasta Katowice, o GKS Katowice, jako klubie piłkarskim.
Nawiązał także do przedstawionej prezentacji, w której wskazano misję klubu, jako Spółki stabilnej
finansowo i względnie samofinansującej się i zapytał o deklarowaną stabilność finansową klubu
w kontekście jedynie „względnego” samofinansowania się.
Pan Prezydent W. Bojarun nadmienił, że należy patrzeć na GKS Katowice jako sportową markę
miasta. Samofinansowanie ma docelowo polegać na stopniowym minimalizowaniu wsparcia
miasta na rzecz innych podmiotów.
Pan Naczelnik S. Witek dodał, że wspomniana przez Pana Radnego A. Godlewskiego Strategia
ewoluuje; wiele rzeczy się zmieniło i jej zapisy będą podlegały aktualizacji.
Pan Prezes W. Cygan wskazał, że klub chce położyć nacisk na pozyskiwanie wsparcia podmiotów
zewnętrznych (niezwiązanych z miastem).
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zapytał jakiego rzędu jest zaangażowanie finansowe miasta
w GKS GieKSa Katowice S.A.
Pan Prezydent W. Bojarun poinformował, że łączne zaangażowanie Miasta w roku 2016, jest na
poziomie ok. 5,5 mln złotych. Oprócz dotacji (2,5 mln zł), dodatkowo przeznaczono ok. 3 mln zł na
zwiększenie zaangażowania kapitałowego.
Pan Radny K. Pieczyński zapytał o plany dalszego rozwijania wielosekcyjności.
Pan Naczelnik S. Witek odpowiedział, że rozważane są różne warianty. W szczególności istnieją
perspektywy na utworzenie w przyszłości sekcji szachów i piłki ręcznej.
Pan Prezes W. Zarodkiewicz poruszył kwestię bezpieczeństwa w kontekście ostatnich wydarzeń
z udziałem pseudokibiców, w okolicach Spodka w trakcie gali FEN 14: Silesian Rage. Wskazał także
na konieczność współpracy pomiędzy HC GKS Katowice i Naprzód Janów.
Pan Prezes W. Cygan poinformował, że podejmie działania, które będą miały na celu zainicjowanie
rozmów w sprawie współpracy pomiędzy dwoma klubami hokejowymi działającymi w mieście.
Odnosząc się do ostatnich wydarzeń wokół Spodka, wskazał, że większość kibiców GKS-u
w tym czasie przebywała w Nowym Sączu na meczu z Sandecją Nowy Sącz. W rozruchach brały
udział grupy pseudokibicowskie powiązane z różnymi klubami.
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Dodał, że klub podejmuje szereg działań dotyczących promocji pozytywnego kibicowania, a w
sektorze rodzinnym na stadionie przy ul. Bukowej, dzieci uczone są kulturalnego dopingu.
Ponadto poinformował, że klub organizuje spotkania z przedstawicielami policji. Zapewnienie
bezpieczeństwa to rola odpowiednich służb porządkowych.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zaapelował, aby podjąć rozmowy ze środowiskami
kibicowskimi, ponieważ wydarzenia jakie miały miejsce, niekorzystnie wpływają na wizerunek
klubu, co ma przełożenie m.in. na negocjacje z potencjalnymi sponsorami.
Pan Prezes Z. Waśkiewicz stwierdził, że rozwiązanie tego problemu nie leży po stronie klubów tylko
policji. Niezależnie od podejmowanych działań o charakterze edukacyjnym, zawsze się znajdzie
grupa chuligańska, skłonna do działań przestępczych.
Pan Naczelnik S. Witek dodał, że powinno się mówić wprost o istnieniu gangów, dla których
istnienie i działalność klubu piłkarskiego to tylko pretekst do działań bandyckich.
Wskazał na przykład z Anglii, gdzie działania policji i odpowiednie uregulowania prawne, a
zwłaszcza nieuchronność kary, pozwoliła ograniczyć burdy kibicowskie.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzynie Staś, w celu omówienia planów dotyczących budowy stadionu miejskiego.
Pani Naczelnik K. Staś zreferowała informacje przekazane radnym. Poinformowała, że wytyczne do
Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy stadionu opracował zespół roboczy powołany
przez Pana Prezydenta, w skład którego weszli m.in. Naczelnicy Wydziałów: Transportu, Sportu
i Turystyki, Rozwoju Miasta; a także przedstawiciele stowarzyszenia kibiców.
Prace zespołu początkowo dotyczyły obecnej lokalizacji stadionu przy ul. Bukowej. Wskazano
jednak na szereg problemów związanych z komunikacją w tym rejonie Miasta. Następnie pojawiła
się propozycja przeanalizowania możliwych innych lokalizacji, z których wytypowano tereny w
rejonie ulic Bocheńskiego/Załęska Hałda.
Ta lokalizacja cechuje się korzystnymi atutami w zakresie komunikacji, ponadto wskazane tereny są
w większości terenami miejskimi, co pozwoli na dogodne kształtowanie poszczególnych obiektów,
w ramach całego kompleksu.
Aktualnie zlecono wykonanie odpowiednich opinii geologicznych.
Pan Prezydent przyjął wstępnie wytyczne do opracowania Programu, w którym określono kluczowe
kwestie:
- Stadion kat. III z możliwością adaptacji do kat. IV, przystosowany do rozgrywek krajowych i
spotkań UEFA poza finałami Ligii Mistrzów i Pucharów UEFA,
- Pojemność od 12 tys. miejsc, z możliwością powiększenia do 15 tys. miejsc,
- Kompleks będzie stanowił bryłę zamkniętą ze stromymi trybunami, uzupełniony o halę
sportową i zespół boisk treningowych.
Dalsze decyzje dotyczące projektu zostaną podjęte po zapoznaniu się z ww. ekspertyzami.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i otworzył
dyskusję.
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Pan Radny K. Pieczyński zapytał, czy nie lepiej byłoby zamontować na stałe 15 tys. krzesełek,
z uwagi na fakt, iż przy 12 tys., wiele imprez na stadionie może się nie odbyć, z uwagi na wymogi
i kryteria dot. kategorii obiektu. Wskazał, że koszty takiej modyfikacji projektu byłyby niewielkie.
Pan Naczelnik S. Witek nadmienił, że jeśli wystąpi taka potrzeba, stadion niewielkim nakładem
pracy, będzie przystosowany na 15 tys. miejsc.
Pan Radny A. Godlewski odnosząc się do przekazanych informacji wskazał, że jakość infrastruktury
ma wpływ na frekwencję. Zaznaczył ponadto, że media wcześniej podejmowały temat nowej
lokalizacji stadionu miejskiego, zanim informacje „dotarły” do Rady Miasta Katowice, co nie wydaje
się dobrą kolejnością przekazywania informacji.
Następnie sformułował pytania dotyczące kryteriów lokalizacyjnych w oparciu o które dokonano
wyboru; jakie przesłanki zadecydowały o wyborze rejonu ul. Bocheńskiego/Załęska Hałda. Poprosił
również o przedstawienie innych, branych pod uwagę lokalizacji.
Ponadto zapytał o zapisy Studium i planów miejscowych dot. ww. terenu oraz o przewidywane
koszty dostosowania infrastruktury, w tym uzbrojenia terenu i wycinki drzew.
Wskazał na konieczność budowy hali sportowej, która zastąpiłaby dawną halę Baildon i zapytał
o przeprowadzone analizy dot. planowanej hali sportowej i przedstawienie szczegółów dotyczących
wkomponowania jej w cały projekt.
Na koniec zapytał o szczegóły dotyczące boisk treningowych, w tym ich ewentualne zadaszenie oraz
zapytał o dalsze losy obiektu przy ul. Bukowej.
Pani Naczelnik K. Staś w odpowiedzi na zapytania Pana Radnego A. Godlewskiego oznajmiła co
następuje:
- rozpatrywane kryteria lokalizacji stadionu to: własność i wielkość terenu, możliwość
zachowania separacji pomiędzy kibicami, odpowiednie uwarunkowania komunikacyjne,
mała uciążliwość dla zabudowy mieszkaniowej obecność transportu publicznego, zapisy
planistyczne,
- inne rozpatrywane i odrzucone lokalizacje to: rejon ulic Kolońskiej i Michejdy oraz rejon ulic
Bagiennej i Szopienickiej.
Pani Naczelnik dodała, że jeśli chodzi o uwarunkowania planistyczne, zapisy Studium umożliwiają
realizację inwestycji, jednak granicznym momentem jest zakończenie badań gruntu, co dokładnie
pokaże możliwość realizacji.
Wskazała dalej na korzystne uwarunkowania dotyczące transportu, takie jak bliskość autostrady A4,
komunikacja publiczna na ul. Bocheńskiego oraz dodatkowo stacje kolejowe Katowice-Brynów
i Katowice- Załęże. Teren został pozytywnie oceniony jeśli chodzi o wyposażenie w media. Na
chwilę obecną nie przewiduje się wydłużenia ul. Bocheńskiego.
Pani Naczelnik nadmieniła również, iż w wytycznych zaproponowano by hala sportowa była
wbudowana w jedną z trybun stadionu i stanowiła wraz z nim zintegrowaną całość w jednej bryle.
Pan Prezydent W. Bojarun uzupełnił wypowiedź Pani Naczelnik i w podsumowaniu stwierdził,
że termin zakończenia badań gruntu upływa w pierwszej połowie grudnia b.r.
Wskazał ponadto, iż celem jest powstanie dobrego ośrodka szkoleniowo-sportowego, wymienił
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także dodatkowe pozytywne aspekty lokalizacji takie jak: dobra komunikacja i brak dużych skupisk
ludzkich.
Dodał również, że nie ma decyzji co do dalszych losów obiektu przy ul. Bukowej. Odnosząc się do
kwestii hali sportowej nadmienił, że obiekt pomieści docelowo ok. 3 tys. miejsc. Dla imprez
sportowych o szerszym zasięgu pozostaje w dyspozycji Spodek.
Pan Radny A. Godlewski (ad vocem) zaapelował o rozważenie zastosowania kompleksowych
rozwiązań, związanych z rozbudową infrastruktury. Budowa stadionu stanowić by mogła dobry
pretekst do takich działań jak np. przebudowa ul. Bocheńskiego.
Pan Radny T. Maśnica nawiązał do niewykorzystanego projektu dotyczącego ul. Bukowej i zapytał
czy decyzje dotyczące projektu, które zapadną po zakończeniu badań geologicznych, będą miały
charakter ostateczny.
Pani Naczelnik K. Staś przedstawiła poszczególne etapy działań związanych z ww. inwestycją. W tej
chwili są opracowane minimalne wytyczne dla opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Po zakończeniu ekspertyz geologicznych, Program zostanie zlecony.
Następny etap to konkurs architektoniczny do którego „wkładem” jest Program.
Wyłoniony w trakcie konkursu podmiot opracuje stosowną dokumentację projektową.
Kolejny etap to wybór wykonawcy robót budowlanych.
Pan Radny T. Maśnica wyraził opinię, iż warto byłoby rozważyć bardziej odważne kroki w kierunku
rozbudowania kompleksu i rozszerzenie go o powierzchnie biurowe, sale konferencyjne;
ewentualne posadowienie sklepów sportowych lub wydziałów AWF.
Nadmienił, że choć daleko mu do rozrzutności jeśli chodzi o finanse publiczne, to w jego ocenie
warto przeprowadzić inwestycję z większym rozmachem, niż gdyby w przyszłości miało się okazać,
że z pewnych względów, nie będzie można przeprowadzić na obiekcie ważnych wydarzeń.
Zapytał także o ewentualne plany wykorzystania obiektu jako miejsce organizacji koncertów.
Pan Prezydent W. Bojarun wskazał, że funkcje koncertowe pełni hala Spodek, a w przypadku
większych koncertów, w dyspozycji pozostawać będzie Stadion Śląski.
Pan Radny P. Pietrasz zapytał o przewidywane kalendarium czasowe (perspektywę rozegrania
pierwszego meczu).
Pani Naczelnik K. Staś stwierdziła, że na chwilę obecną nie można wskazać takiego kalendarium.
Dodała, że Miasto jest gotowe do zlecenia Programu praktycznie natychmiast. Środki finansowe
na dokumentację projektową są zabezpieczone na kolejne 2 lata.
Pan Radny B. Wydra wyraził pogląd, iż być może lepiej byłoby przeprowadzić ww. inwestycję
w formule projektuj-buduj oraz wyraził obawę, że zostaną wydane środki finansowe na projekt,
który nie zostanie później wykorzystany.
Pani Naczelnik K. Staś stwierdziła, że formuła o której wspomniał Pan Radny, ma swoje ujemne
strony. Przystępuje się wtedy do budowy nie mając projektu, który powstaje dopiero w trakcie
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prac. Nie istnieje ponadto możliwość skorygowania czegokolwiek, gdyż taki reżim nakładają
przepisy dot. zamówień publicznych.
Dodała, iż formułę projektuj-buduj stosuje się w sytuacjach, w których jesteśmy w stanie od razu
podać wszystkie parametry.
Pan Radny B. Pronobis zapytał czy budowa hali w ramach kompleksu sportowego wpłynie na plan
budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 (ul. Mikołowska)
oraz czy nowy stadion będzie widoczny z autostrady A4.
Pan Prezydent W. Bojarun w odpowiedzi oznajmił, że hale sportowe to dwie odrębne, niezależne
inwestycje. Dodał, że stadion będzie widoczny z autostrady A4.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka w kontekście planowanych wydatków na klub, sformułował
do Pana Prezydenta i Pana Prezesa, prośbę o podjęcie rozmów z przedstawicielami grup
kibicowskich, w celu uniknięcia w przyszłości wydarzeń, które negatywnie rzutują na wizerunek
GKS Katowice. Następnie wobec braku innych pytań i uwag, zamknął punkt nr 4.

Punkt 5.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za I
półrocze 2016 roku.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka przekazał glos Naczelnikowi Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzacie Kwapisz.
Pani Naczelnik M. Kwapisz przedstawiła w skrócie sprawozdanie, koncentrując się na działach,
które są w obszarze zainteresowania Komisji; działy: turystyka; kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego; kultura fizyczna.
Ponadto przedstawiła informacje z działów administracja publiczna i działalność usługowa, w części
odpowiednio: promocja miasta i działalność Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Wskazała na brak stałych dochodów w ww. obszarach, z wyjątkiem środków unijnych.
Wydatki w ww. działach kształtują się następująco: turystyka–ok. 190 tys. zł; promocja-7 mln zł;
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ok.35 mln zł; kultura fizyczna- ok. 21 mln zł.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i wobec braku
pytań poddał pod glosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia
„Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, „Informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I
półrocze 2016 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto
pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”.
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Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze
2016 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice
na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”
w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”, pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały.

Punkt 6.
Opiniowanie projektów uchwał.
BRAK

Punkt 7.
Sprawy różne.
1.

Odpowiedź na wniosek radego Aleksandra Uszoka dot. przekazania informacji i dokumentów
związanych z badaniem potrzeb szkoleniowych dla Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji
Kultury im. Krystyny Bochenek- dw. Komisji.

2.

Informacja o wyniku wyborów do Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach-dw.
Komisji.

Punkt 8.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku zgłoszeń ze strony radnych, stwierdził
wyczerpanie porządku obrad, podziękował Radnym oraz gościom za udział w posiedzeniu. Na tym
posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji Kultury,
Promocji i Sportu
Tomasz Szpyrka

Protokołował
Piotr Sawicki
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