Projekt
BRM.0012.5.11.2016.PS
Protokół nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Data posiedzenia: 5.12.2016 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13.00
Godzina zakończenia posiedzenia: 14.25
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu -Tomasz Szpyrka.
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (na 10 ogółem).
Radni nieobecni:
1. Adam Skowron,
2. Bartosz Wydra,
3. Andrzej Zydorowicz.
Goście obecni na posiedzeniu:
1. Wiceprezydent Miasta Katowice – Waldemar Bojarun,
2. Wiceprezydent Miasta Katowice – Marzena Szuba,
3. Skarbnik Miasta Katowice- Danuta Kamińska,
4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta –Katarzyna Staś,
5. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki -Sławomir Witek,
6. Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji -Marcin Stańczyk,
7. Przedstawiciel Wydziału Kultury –Jowita Hercig,
8. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka; MSZS - Włodzimierz Zarodkiewicz,
Media:
9. Katowice 24 info- Szymon Kosek,
10. Gazeta Wyborcza- Przemysław Jedlecki.
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– 7 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.
3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4. Ocena funkcjonowania przestrzeni katowickiego rynku-podsumowanie
działalności.

rocznej
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5.

6.
7.

8.

9.

Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok:
1) [DS-731/16] Projekt Budżetu Miasta Katowice na 2017 rok.
2) [DS-736/16] Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zadań Społecznych i
Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.
3) [DS-730/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Katowice na 2017 rok.
4) [DS-729/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2017 rok.
Opiniowanie projektów uchwał:
1) [DS-740/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację
zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z
przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na
potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach".
Sprawy różne:
1) Pismo klubów dot. dostępności godzin na lodowiskach w mieście Katowice -dw.
Komisji.
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–7 głosów „za”, przyjęła protokół nr 10/2016 (BRM.0012.5.10.2016) z
posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 14.11.2016 r.
Punkt 3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Sportu i
Turystyki -Pana S. Witka.
Pan Naczelnik S. Witek omówił najistotniejsze imprezy sportowe, jakie odbyły się w okresie między
posiedzeniami Komisji oraz nadchodzące wydarzenia sportowe w Mieście.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zapytał o szczegóły postępowania przetargowego dot.
budowy basenów miejskich oraz o termin oddania do użytku lodowiska w Murckach oraz Jantor 2.
Sformułował prośbę o możliwe szybkie ich udostępnienie. Wskazał na pismo w tej sprawie,
podpisane przez przedstawicieli środowisk hokejowych, kierowane do Wydziału Sportu i Turystyki
UM Katowice, które zostało także przekazane do wiadomości Komisji Kultury, Promocji i Sportu.
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Pan Prezydent W. Bojarun nawiązując do pytania o procedury przetargowe dotyczące budowy
basenów, oznajmił, że w tej kwestii nie powinno być żadnych zachwiań terminowych.
Pan Naczelnik S. Witek poinformował, że trwają prace końcowe przy tafli lodowiska Jantor 2.
Otwarcie płyty lodowiska pierwotnie zaplanowane na styczeń 2017 roku, być może nastąpi jeszcze
w grudniu. Jeśli chodzi o lodowisko w Murckach; dodał, że jego uruchomienie zależy od
dostarczenia sprzętu. Umowa na dostawę prądu jest już przygotowana.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i wobec braku
innych pytań, poprosił o zabranie głosu Panią J. Hercig (Wydział Kultury).
Pani J. Hercig przedstawiła najważniejsze wydarzenia. Z imprez które się odbyły wspomniała m.in.
o obchodach 5-lecia Oddziału MHK i wernisażu Barbary Ptak, obchodach 105-lecia Orkiestry Dętej
KWK Wieczorek i 89-tych urodzinach Radia Katowice. Nadchodzące wydarzenia to m.in: Silesian
Jazz Festival, obchody 35 rocznicy pacyfikacji KWK Wujek, w tym premiera spektaklu Wujek’ 81.
Czarna ballada.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zapytał o szczegóły dotyczące Sylwestra w Katowicach oraz
balu sylwestrowego w NOSPR. Zaapelował także, wzorem lat poprzednich, o sprawne
przeprowadzenie akcji sprzątania po nocy sylwestrowej.
Pani J. Hercig oznajmiła, że organizatorem balu sylwestrowego jest NOSPR. Jest to impreza
o wysokim poziomie artystycznym i ma charakter komercyjny.
Pan Prezydent W. Bojarun w uzupełnieniu zapewnił, że służby miejskie są przygotowane do działań
związanych z nocą sylwestrową w Katowicach. Jeśli chodzi o zabezpieczenie komunikacyjne,
Miasto jest w bieżącym kontakcie z KZK GOP. Powstaje specjalna rozpiska kursów komunikacji
zbiorowej.
Pan Radny B. Pronobis zapytał kto z władz centralnych będzie uczestniczył w uroczystościach na
KWK Wujek.
Pani J. Hercig odpowiedziała, że na chwilę obecną nie ma oficjalnych potwierdzeń uczestnictwa, a
jedynie ustne zapewnienia.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań, stwierdził wyczerpanie punktu
3 porządku posiedzenia.
Punkt 4.
Ocena funkcjonowania przestrzeni katowickiego rynku-podsumowanie rocznej działalności.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił o zabranie głosu, Zastępcę Naczelnika Wydziału
Promocji- Pana M. Stańczyka.
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Pan Naczelnik M. Stańczyk przedstawił informację dotyczącą wydarzeń na Rynku, które miały
miejsce w 2016 roku, w oparciu o prezentację wizualną. Wskazał na szerokie spektrum wydarzeń,
które zawierało w sobie zarówno wydarzenia kulturalne jak i sportowe, biznesowe, kulinarne i inne.
Wspomniał m.in. o otwartym lodowisku, z czym związana była promocja turnieju hokejowego oraz
koncertach (m.in. koncert grupy hip-hopowej Kaliber 44).
Wskazał dalej na wydarzenia takie jak Śląski Festiwal Kulinarny Śląskie Smaki oraz odbywające się
cyklicznie jarmarki: wielkanocny, świętojański, urodzinowy i bożonarodzeniowy, a także zjazdy tzw.
food truck’ów.
Rynek obfitował także w wydarzenia o charakterze edukacyjnym takie jak Akcja czytania książek,
czy Dni Energii Miasta oraz wystawy promujące Festival Art Naif, czy 25-lecie partnerstwa Katowic i
Kolonii.
Pan Naczelnik wskazał, iż w bieżącym roku w Rynku miało miejsce 89 wydarzeń, w których wg
szacunków brało udział ok. 500 000 osób. W przeprowadzonych ankietach, wydarzenia uzyskały
prawie 90% pozytywnych ocen. Finansowe zaangażowanie Miasta opiewało na kwotę 113 000 zł.
Dodał, że dalsze działania dotyczące aktywizacji Rynku nakierowane są na stopniowe zmniejszanie
zaangażowania środków publicznych, przy zwiększaniu zaangażowania po stronie organizatorów,
bez uszczerbku dla ilości i jakości wydarzeń.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i otwierając
dyskusję, zapytał o kryteria wyboru organizatorów wydarzeń oraz kwestie planowania kalendarza
imprez. Ponadto zapytał o termin uruchomienia budynku C4 oraz czy jego funkcjonowanie nie
zaburzy dotychczasowych działań podejmowanych w Rynku.
Pan Naczelnik M. Stańczyk oznajmił, że kalendarz imprez jest budowany w trybie ciągłym i nigdy
nie jest zamykany, ponieważ zawsze może pojawić się ciekawa inicjatywa służąca promocji Katowic.
Niektóre przedsięwzięcia powstają z inicjatywy Urzędu Miasta jak np. działania promujące MŚ
w hokeju czy imprezy związane z piłką ręczną, czy siatkówką.
Podstawowym kryterium doboru organizatora i oceny danego wydarzenia jest interes Miasta oraz
zgodność przedstawionej koncepcji z zapisami Strategii Promocji Katowic.
W nawiązaniu do pytania dotyczącego budynku C4, Pan Naczelnik odpowiedział, że nie zna terminu
oddania go do użytku. Dodał, że w jego przekonaniu funkcjonowanie C4 będzie oddziaływać
korzystnie na przestrzeń Rynku, ponieważ budynek będzie generował ciągły ruch w tym kwartale
miasta, w tym być może przyczyni się do rozwoju jarmarków cyklicznych także w północnym
segmencie Rynku.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o
przekazanie informacji dotyczącej terminu oddania do użytku budynku C4 w katowickim Rynku.
Pan Radny B. Pronobis zapytał o ewentualne plany dotyczące zagospodarowania przestrzeni
pomiędzy dawnym budynkiem Muzeum Śląskiego, a kantorem na al. Korfantego, wokół Rawy.
Dodał, że teren ten jest nieestetyczny i zachwaszczony. Wskazał, że być może niewielkim nakładem
kosztów można by poprawić jego wygląd.
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Pani Naczelnik K. Staś oznajmiła, że obecnie nie ma zabezpieczonych środków na realizację działań
w tym obszarze. Miasto dysponuje przygotowaną dokumentacją projektową, która była częścią
dużej dokumentacji na przebudowę strefy Rondo-Rynek. Obejmuje ona ponadto dwa mosty na ul.
Szkolnej i ul. Bankowej i opiewa na kilkadziesiąt mln zł.
Pani Naczelnik wskazała, że rzeka Rawa ma nieuregulowany status, co wynika z odmiennych
interpretacji prawnych władz Miasta Katowice i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, co do
obowiązków właścicielskich. Ta niejasna sytuacja powoduje, że Miasto jest wstrzemięźliwe, jeśli
chodzi o dalsze wydatkowanie publicznych pieniędzy; do czasu uregulowania i wskazania statusu
Rawy na tym odcinku. Dodała, że były podejmowane w tej sprawie interwencje w Ministerstwie,
ale na dziś brak jest jasnej interpretacji.
Pan Radny A. Godlewski odnosząc się do wypowiedzi Pani Naczelnik K. Staś zauważył, że Miasto
dokonało inwestycji wokół Rawy kilkanaście metrów dalej, podczas prac remontowych na Rynku.
Zapytał ponadto o wysokość budżetu w dyspozycji Wydziału Promocji, na działalność w Rynku.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zapytał o docelową ilość wydarzeń na Rynku.
Pan Naczelnik M. Stańczyk odnosząc się do pytania Pana Radnego A. Godlewskiego,
poinformował, że była to kwota 113 000 zł. W odniesieniu do pytania Pana Przewodniczącego
T. Szpyrki zaznaczył, że celem jest poprawa społecznego odbioru Miasta, bez wskazywania ilości
imprez. Dodał, że czynione są starania, aby nie było weekendów w Mieście bez wydarzenia w
Rynku.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań i uwag, zamknął punkt nr 4.

Punkt 5.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił o zabranie głosu Skarbnika Miasta Katowice Panią
D. Kamińską.
Pani Skarbnik D. Kamińska w oparciu o następujące dokumenty:
1) [DS-731/16] Projekt Budżetu Miasta Katowice na 2017 rok.
2) [DS-736/16] Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zadań Społecznych i
Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.
3) [DS-730/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Katowice na 2017 rok.
4) [DS-729/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017- 2035.
przedstawiła główne założenia budżetowe na rok 2017.
W przeliczeniu na jednego mieszkańca, dochody ogółem wyniosą 6 224 zł, a dochody bieżące:
5 531 zł (największa pozycja to dochody z PIT, - 1 666 zł).
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W przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydatki ogółem wyniosą 6 720 zł, a wydatki bieżące 5 227
zł, z czego na działania związane z kulturą -184 zł, na kulturę fizyczną -134 zł.
Pani Skarbnik D. Kamińska nadmieniła, iż nadwyżka operacyjna wyniesie 75 mln zł (w przeliczeniu
na jednego mieszkańca: 256 zł), a wynik budżetu zamknie się deficytem w wysokości ok. 150 mln
zł.
Następnie Pani Skarbnik omówiła m.in. dane dotyczące działów: Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego (dochody ogółem wyniosą: 2 728 000 zł, a wydatki ogółem: 64 000 000 zł) oraz
Kultura Fizyczna (odpowiednio: 2 435 000 zł i 87 000 000 zł).
Przedstawiła także informacje dot. wydatków budżetowych w 2017 roku na zadania takie jak m.in:
budowa 3 basenów miejskich: 38 260 000 zł, czy projekt stadionu miejskiego: 1 900 000 zł.
Dodała na koniec m.in., że kwota wydatków na usługi realizowane na rzecz koncesjonariusza
(utrzymanie Spodka i MCK) wyniesie 6 150 000 zł, a wpływ z tytułu opłaty koncesyjnej to kwota
1 906 000 zł.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przekazane informacje i zapytał jak zapisy
umowy z koncesjonariuszem kształtują kwestie napraw i remontów oddanych w zarządzanie
obiektów.
Pan Prezydent W. Bojarun odpowiedział, że drobne prace związane z utrzymaniem obiektów,
wykonuje koncesjonariusz, duże remonty spoczywają na Mieście Katowice.
Pan Radny T. Maśnica zapytał o szczegóły dotyczące budowy sali widowiskowej dla MDK Ligota
oraz budowy kompleksu sportowego na ul. Asnyka.
Pani Naczelnik K. Staś oznajmiła, że inwestycja na ul. Asnyka jest na etapie przystąpienia do
opracowania dokumentacji projektowej, co do sali widowiskowej w Ligocie, Pani Naczelnik
poinformowała, że z uwagi na posadowione w okolicy garaże, rozważana jest inna lokalizacja
obiektu.
Pani Prezydent M. Szuba dodała, że nowa propozycja lokalizacji będzie najprawdopodobniej
wskazana jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Pan Radny A. Uszok zapytał o szczegóły dotyczące inwestycji na ul. Smugowej na kwotę 220 000 zł.
Zaapelował ponadto o pozytywny odzew Miasta dotyczący ewentualnych przyszłych inicjatyw
dotyczących organizacji festiwalu Muszlownik w Murckach; w kontekście przesunięcia w czasie
rewitalizacji parku murckowskiego na kolejne lata. Dodał, że ww. rewitalizacja była argumentem,
który zaważył na negatywnej opinii Zakładu Zieleni Miejskiej, co do tego przedsięwzięcia.
Pani Naczelnik K. Staś poinformowała, że inwestycja w rejonie ul. Smugowej, dotyczy terenu w
sąsiedztwie biblioteki, na którym ma powstać plac ćwiczeniowy, dedykowany dla strażaków (OSP
Kostuchna).
Pan Radny T. Maśnica zapytał o plany dotyczące odnowienia skateparku na Zadolu.
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Pan Prezydent W. Bojarun oświadczył, że podejmowane będą doraźne działania mające poprawić
funkcjonalność skateparku. Zaznaczył jednak, że kompleksowa modernizacja to perspektywa na
dalsze lata.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań i uwag, zaproponował
przystąpienie do głosowań nad przedstawionymi projektami uchwał.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035, w
głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” -pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok, w głosowaniu: 4 głosy „za”,
0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” -pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
w sprawie przyjęcia Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.,
w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” - pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zamknął punkt nr 5 porządku posiedzenia.

Punkt 6.
Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka przedstawił projekt planu pracy Komisji Kultury, Promocji i
Sportu na 2017 rok, przekazany członkom Komisji i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.
Następnie wobec braku uwag, poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu
na 2017 rok. Komisja Kultury, Promocji i Sportu jednogłośnie– 6 głosów „za”, przyjęła plan pracy
Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2017 rok.

Punkt 7.
Opiniowanie projektów uchwał:
1. [DS-740/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania
pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym
terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum
Śląskiego w Katowicach".
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Komisja Kultury, Promocji i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice
zmieniającym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i
Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury
na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach", w głosowaniu: 7 głosów „za”- jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Punkt 8.
Sprawy różne.
1. Pismo klubów dot. dostępności godzin na lodowiskach w mieście Katowice -dw. Komisji.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka w związku z przekazanym do wiadomości pismem Pana
Marcina Piecucha, występującego w imieniu klubów i stowarzyszeń sportowych, zwrócił się do
Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o przekazanie kompleksowej informacji dotyczącej zakresu
i harmonogramu prac oraz terminu oddania do użytku lodowiska JANTOR 2 oraz kompleksowej
informacji dotyczącej lodowiska w Murckach.

Punkt 9.
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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