Projekt
BRM.0012.5.8.2016.PS
Protokół nr 8/2016 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Data posiedzenia: 5.09.2016 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13.00
Godzina zakończenia posiedzenia: 15.00
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. Arkadiusz Godlewski,
2. Adam Skowron,
3. Andrzej Zydorowicz.
Goście obecni na posiedzeniu:
1. Wiceprezydent Miasta Katowice – Waldemar Bojarun,
2. Wiceprezydent Miasta Katowice – Marzena Szuba,
3. Naczelnik Wydziału Kultury -Edyta Sytniewska,
4. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki -Sławomir Witek,
5. Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji -Marcin Stańczyk,
6. Prezes PTWP Event Center Sp. z o. o.- Wojciech Kuśpik,
7. PTWP Event Center Sp. z o. o.- Marcin Stolarz,
8. Dyrektor MOSiR- Stanisław Wąsala,
9. Radny Rady Miasta Katowice- Józef Zawadzki,
10. Convention Bureau Katowice –Janusz Nowak,
11. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka; MSZS - Włodzimierz Zarodkiewicz,
12. Klub Hokejowy Hokej 4 All- Zdzisław Cyganek,
13. Klub Sparta Katowice (Brynów)- Marcin Miłek,
14. Klub Sigma Katowice- Marcin Piecuch,
15. Klub Sigma Katowice- Andrzej Lisowski,
16. Stowarzyszenie hokejowe Old Boys Katowice- Piotr Werner,
17. Katowice 24 info- Grzegorz Żądło.

Punkt 1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka powitał zgromadzonych radnych oraz gości obecnych na
posiedzeniu. Na początku Pan Przewodniczący przypomniał, że 10 września b.r. upływa termin
składania wniosków budżetowych na 2017 rok.
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Następnie przedstawił zebranym porządek obrad. Komisja Kultury, Promocji i Sportu, jednogłośnie–
6 głosów „za”, przyjęła porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji:
Porządek posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
Funkcjonowanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego –plany operatora, wyniki,
kalendarz imprez.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. 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 7/2016
(BRM.0012.5.7.2016) z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 18.07.2016r.

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 przedstawiła w skrócie wydarzenia kulturalne, jakie miały miejsce
w okresie od 18.07.2016 r. do 5.09.2016 r.:
Ważniejsze wydarzenia to m.in: Letni Ogród Teatralny oraz Festiwale OFF i Tauron Nowa Muzyka.
Nadchodzące wydarzenia w Mieście to m.in.: Rawa Blues Festival w październiku b.r. oraz urodziny
Miasta Katowice w dniach 9-11 września b.r. W ramach obchodów urodzin odbędzie się szereg
koncertów, m.in. 9 września- koncert w NOSPR (kompozycje H. M. Góreckiego); 10 wrześniakoncerty plenerowe zespołów z Kongo, Kolumbii, Izraela oraz koncert Anny Marii Jopek z zespołem
Kroke.
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Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i wobec braku
pytań Radnych, 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 podziękował za przekazane informacje i zapytał na jakich
obiektach będzie rozgrywana 3 sesja 72 Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach.
Pan Naczelnik S. Witek poinformował, że ww. wydarzenie, którego organizatorem jest Klub
Szachowy Hetman Katowice, odbędzie się w MDK „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach, przy ulicy
Markiefki.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań i uwag, stwierdził wyczerpanie
punktu 3 porządku posiedzenia.

Punkt 4.
Funkcjonowanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego – plany operatora,
wyniki, kalendarz imprez.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił o zabranie głosu, Pana Wojciecha Kuśpika- Prezesa
Zarządu PTWP Event Center sp. z o.o. i Pana Marcina Stolarza.
Pan Prezes W. Kuśpik wraz z Panem M. Stolarzem przedstawili główne cele i kierunki działalności
PTWP EC jako operatora i podmiotu zarządzającego Halą Spodek i Międzynarodowym Centrum
Kongresowym oraz przedstawili prezentację wizualną dotyczącą ww. obiektów.
Spółka PTWP EC przejęła w imieniu Miasta Katowice zarządzanie Spodkiem i MCK, dnia 2.05.2016 r.
Główne cele i zadania założone przez operatora to:
· Utrzymanie obiektów w imieniu Miasta i zapewnienie korzyści finansowych dla Miasta,
· Szerokie wykorzystanie możliwości obiektów; założono organizację wysokich jakościowo
wydarzeń w liczbie 3-4 krotnie większej niż przed przejęciem; Spodek jako czołowa arena
wydarzeń sportowych i muzycznych średniej wielkości (6-8 tys. widzów), wydarzenia
o różnym charakterze (targi wydarzenia branżowe -MCK, kultura i sport –Spodek),
· Otwarcie dla mieszkańców (zwiedzanie, centrum rozrywki).
Pan Prezes W. Kuśpik przedstawił podsumowanie za miesiące: maj i czerwiec 2016 roku.
Nadmienił, że w okresie letnim, podjęto działania mające na celu większe otwarcie obiektów dla
mieszkańców. W ramach miejskich wakacji w Spodku i MCK, funkcjonowała przestrzeń dla
jeżdżących na rolkach, odbywały się także plenerowe koncerty i seanse filmowe.
Powstała także mini-strefa kibica w trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janeiro.
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Pan M. Stolarz przedstawił kalendarz imprez na jesień i zimę 2016 r. który obejmuje m.in.:
Hala Spodek- Rawa Blues Festival, koncert 40-lecie zespołu Kombi, koncert zespołu KULT, festiwal
May Day, koncert J.M. Jarre’a, koncert muzyki filmowej z udziałem m.in. Justyny Steczkowskiej
i Andrzeja „Piaska” Piasecznego, koncert zespołu ŚLĄSK z programem kolędowym.
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędą się liczne imprezy branżowe, m.in.
Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego;
ponadto Tattoo Konwent, Cake Festival i inne.
Część wydarzeń jest nie potwierdzonych, w związku z powyższym na chwilę obecną są one objęte
klauzulą poufności.
Pan M. Stolarz dodał, że od października b.r. zostaną uruchomione ślizgawki. Lodowisko będzie
udostępniane zarówno klubom zawodowym, jak i amatorskim. Warunki są ustalane w trwających
aktualnie rozmowach.
Przewiduje się, że lodowisko będzie wynajmowane także w celach komercyjnych, m.in. na potrzeby
spotkań integracyjnych.
Pan Prezes W. Kuśpik wskazał, że podstawowym celem operatora jest otwarcie obiektów, na rzecz
mieszkańców Miasta.
Dodał, że z uwagi na kontraktowanie wydarzeń z wyprzedzeniem od 1 roku do 3 lat, pierwszym
rokiem, za który odpowiadać będzie w pełni PTWP EC będzie rok 2018.
Nadmienił także, że w przyszłym roku przewiduje się profesjonalne opracowanie planu wystaw,
w celu umożliwienia zwiedzania obiektów. Możliwość zwiedzania Spodka, byłaby jedną z głównych
atrakcji Katowic.
Poinformował na koniec, że z okazji 45-lecia hali Spodek, w dniu 22 października b.r. odbędzie się
uroczysta impreza urodzinowa, w ramach której zaplanowano dzień otwarty, od godz. 18.00
koncert gwiazd- m.in. Lady Pank, Myslovitz, a następnie uroczysty bankiet i afterparty dla vipów.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawienie informacji i poprosił Pana
Prezesa o wypowiedź uzupełniającą dotyczącą:
- współpracy z Miastem (wzajemny przepływ środków finansowych),
- liczby wydarzeń w roku bieżącym, które miały miejsce z inicjatywy operatora,
- obiektów sportowych: ich dostępności, stawek za wynajem dla potencjalnych najemców,
- konieczności pogodzenia funkcji komercyjnych i funkcji społecznych.
Pan Prezes W. Kuśpik omówił kwestie poruszone przez Pana Przewodniczącego T. Szpyrkę:
W odniesieniu do kwestii współpracy z Miastem poinformował, że dofinansowanie Miasta wynosi 5
mln złotych, PTWP EC reguluje opłatę koncesyjną w wysokości 1 mln 550 tys. zł i dodatkowo
opłaca podatek od nieruchomości w wysokości 1 mln 500 tys. zł., zatem realna dopłata Miasta w
2016 roku, wynosi 1 mln 950 tys. zł. + koszty związane z serwisami gwarancyjnymi, łącznie nie
więcej niż 3 mln złotych.
Dla porównania: koszty (bez amortyzacji) na koniec października 2015 r., to kwota 5 mln 382 tys. zł.
Symulacja dot. całego roku 2015, to kwota rzędu ok. 6 mln 700 tys. zł.
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Pan Prezes dodał, że w umowie koncesyjnej zostało jasno zdefiniowane jakie koszty ponosi
operator, w szczególności jest to: bieżące utrzymanie obiektów (m.in. energia, sprzątanie, ochrona,
utrzymanie techniczne). Zgodnie z umową koszty remontów i gwarancji ponosi Miasto.
Spółka rok 2016 zakończy ze stratą, co zostało jednak wkalkulowane w planach finansowych.
Założono, iż znaczne zwiększenie ilości imprez w kolejnych latach, tą sytuację zmieni.
W kwestii liczby wydarzeń, Pan Prezes poinformował, że w 2016 roku przewidziano ok. 250
wydarzeń, z czego mniej więcej połowa to przedsięwzięcia zainicjowane przez PTWP EC.
Nawiązując do pytania dotyczącego obiektów sportowych, Pan Prezes wskazał, że zgodnie z umową
koncesyjną, Spółka ma obowiązek kształtować ceny bez dyskryminacji odbiorców i działać w
sposób rynkowy.
Władze PTWP EC zdają sobie jednak sprawę, że takie obiekty jak sala gimnastyczna, basen, czy
lodowisko są z założenia nierentowne. Propozycje cenowe zostały przedstawione wszystkim
potencjalnym partnerom i przystąpiono do rozmów. Na chwilę obecną, sala gimnastyczna ma
obłożenie w 90%, podobnie w przypadku basenu.
W przypadku lodowiska, Pan Prezes zadeklarował otwartość na dalsze rozmowy i negocjacje
z każdym z partnerów.
W odniesieniu do podniesionej kwestii pogodzenia funkcji komercyjnych i społecznych, Pan Prezes
dodał, iż przewidziany w umowie obowiązek działania w sposób rynkowy i komercyjny, napotykać
musi pewne odstępstwa.
Operator w pewnych segmentach traktuje projekt jako misyjny. Nadmienił, że musi być zapewniona
otwartość na potrzeby mieszkańców, a niektóre aktywności sportowe i kulturalne z założenia są
niekomercyjne.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione wyjaśnienia i udzielił głosu
Panu Radnemu J. Zawadzkiemu.
Pan Radny J. Zawadzki poruszył kwestię stawek za wynajem lodowiska dla amatorskich klubów
hokejowych. W jego ocenie, podwyżka stawek ( z 50 zł do 300 zł) jest nie do udźwignięcia dla tych
podmiotów i zapytał o jej przyczyny.
Pan Prezes W. Kuśpik oznajmił, że zaproponowane ceny powstały na podstawie gruntownych
analiz. Spółka jest zobowiązana do zapewnienia dostępu do obiektów. Należy jednak wyważyć
wszystkie potrzeby, przy zachowaniu zasady niedyskryminacji podmiotów. Szczegóły dotyczące
wynajmu, będą omawiane w trakcie rozmów i negocjacji.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka po wyrażeniu zgody przez Radnych- członków Komisji,
udzielił głosu Panu Marcinowi Piecuchowi reprezentującemu klub hokejowy Sigma Katowice.
Pan M. Piecuch wyraził zaniepokojenie dalszymi losami klubu Sigma Katowice i innych klubów
hokejowych, ponieważ zaproponowane stawki są poza ich finansowymi możliwościami.
Pan Prezes W. Kuśpik nadmienił, że Spółka PTWP EC jest zobowiązana do równego traktowania
podmiotów. Ponowił swoje zaproszenie do rozmów i negocjacji. Zaznaczył jednak, iż nie jest rolą
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operatora, dofinansowywanie sportu w mieście Katowice. Dodał, że koszty bierne w przypadku
lodowiska to ok. 135 tys. zł miesięcznie i nawet gdyby wszyscy kontrahenci zaakceptowali
maksymalne stawki proponowane przez Spółkę, to nie pokrywa to nawet 50% kosztów biernych.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zaapelował by pamiętać, że hokej amatorski jest obecny
w Katowicach od dawna i trudno sobie wyobrazić, aby kluby miały kłopoty z dalszą działalnością.
Pan Radny J. Zawadzki zapytał o przyczyny nagłej odmowy organizacji w Spodku gali Spartan Fight,
w sytuacji, gdy organizator poniósł wcześniej pewne koszty związane z reklamą tego wydarzenia.
Pan Prezes W. Kuśpik potwierdził, że były prowadzone rozmowy z organizatorem Spartan Fight,
ale nie zostały one zakończone podpisaniem umowy. Rezygnacja z tego przedsięwzięcia o wysokim
stopniu ryzyka (ze względu na przewidywany udział grup kibicowskich), podyktowana była
informacjami ze strony Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Katowice i raportem Policji, który
jasno wskazywał na brak możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Pan Radny T. Maśnica zauważył, że z przekazanych informacji wynika, iż żaden z hokejowych
klubów amatorskich, nie ma podpisanych umów na wynajem lodowiska. Wyraził zrozumienie dla
konieczności zachowywania dyscypliny finansowej, ale wg jego opinii, należy patrzeć szerzej i
unikać sytuacji, gdy kluby nie mogące realizować swoich zadań w Katowicach, odejdą do innych
miast. Zapytał ponadto o możliwość korzystania z lodowiska w godzinach porannych przez szkoły
i UKS-y oraz o możliwość wypożyczania sprzętu.
Pan Prezes W. Kuśpik ponowił zaproszenie do dalszych rozmów i negocjacji. Wskazał, że szkoły
i UKS-y są inaczej traktowane niż partnerzy komercyjni.
Pan M. Stolarz dodał, że stawka dla szkół to 200 zł na godzinę. Wypożyczalnia sprzętu będzie
funkcjonować, aktualnie trwają rozmowy z czterema partnerami.
Poinformował, że ślizgawki czynne są w dni powszednie do godz. 20; od godz.20-22 istnieje
możliwość wynajmu. Operator jest otwarty również na późniejsze godziny, w zależności od potrzeb.
Pan Radny T. Maśnica (ad vocem) w kontekście taryf za wynajem lodowiska w Spodku, zapytał
Pana Prezydenta W. Bojaruna, czy Miasto widziałoby możliwość współfinansowania klubów, bądź
włączyłoby się w działania mające na celu wypracowanie kompromisowych rozwiązań.
Pan Prezydent W. Bojarun wskazał na możliwość korzystania z hali Jantor II, po dokonaniu
odpowiednich zabiegów adaptacyjnych.
Pan Radny T. Maśnica zaapelował o rozważenie możliwości zastosowania niższych stawek w tzw.
okresie przejściowym, do czasu uruchomienia hali Jantor II.
Pan Prezydent W. Bojarun nadmienił, że rozwiązaniem na teraz, jest wydłużenie funkcjonowania
lodowiska Jantor w Janowie, do późnych godzin wieczornych.
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Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił o informacje o dalszych losach negocjacji
pomiędzy operatorem a klubami hokejowymi i po wyrażeniu zgody przez Radnych- członków
Komisji, udzielił głosu Panu Andrzejowi Lisowskiemu, reprezentującemu klub hokejowy Sigma
Katowice.
Pan A. Lisowski stwierdził że „Spodek i jego legenda” to nie tylko budynek, ale także ludzie
o których nie można zapominać, w tym dawni hokeiści skupieni m.in. w stowarzyszeniu Old Boys
Katowice. Dodał, że drużyny hokejowe, choć amatorskie działają w sposób profesjonalny, biorą
udział w rozgrywkach ligowych. Udział w nich wymaga posiadania odpowiedniej bazy treningowej,
a obecne stawki, w jego ocenie mają charakter zaporowy.
Zaapelował o dobrą wolę w negocjacjach i wypracowanie dobrych rozwiązań dla klubów.
Pan Radny J. Zawadzki zapytał o terminy dalszych rozmów z potencjalnymi najemcami lodowiska.
Pan Prezes W. Kuśpik poinformował, że to kwestia najbliższych dni/tygodni.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka po wyrażeniu zgody przez Radnych- członków Komisji,
udzielił głosu Panu Zdzisławowi Cygankowi, reprezentującemu klub hokejowy Hokej 4 All.
Pan Z. Cyganek wyraził nadzieję, że Miasto włączy się w poszukiwanie rozwiązania naświetlonych
wyżej problemów, spojrzy szerzej na los hokeja w Katowicach i będzie w stanie pomóc klubom. Być
może konieczne są działania doraźne do czasu uruchomienia hali Jantor II.
Pan Prezydent W. Bojarun wskazał, że Miasto ma świadomość czekających wyzwań. Zakup hali
Jantor II był przemyślanym działaniem, mającym istniejący problem rozwiązać. Dodał, że prace
adaptacyjne w hali już się rozpoczęły. Celem na dziś jest jak najszybsze uruchomienie Jantor II.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka po wyrażeniu zgody przez Radnych- członków Komisji,
udzielił głosu Panu Włodzimierzowi Zarodkiewiczowi, reprezentującemu RJP nr 12 i MSZS.
Pan W. Zarodkiewicz wskazał na problem braku wystarczających miejsc parkingowych wokół
Spodka i MCK. Zapytał, czy będą podejmowane działania w kierunku zapewnienia uczestnikom
imprez, miejsc parkingowych.
Pan Prezes W. Kuśpik poinformował, że w trakcie przejmowania zarządzania, ten problem był już
sygnalizowany. Nie jest to jednak zakres działania Spółki PTWP EC.
Planowane zwiększenie częstotliwości imprez może grozić paraliżem komunikacyjnym, zwłaszcza
przy jednoczesnych wydarzeniach odbywających się w NOSPR i w przyszłości, po otwarciu wież
w miejscu dawnego budynku DOKP.
Pan Prezes dodał, że poruszył ten problem w rozmowie z Panią J. Wnuk-Nazarową- Dyrektorem
NOSPR. Pojawił się pomysł, by parking przy NOSPR był bezpłatny tylko za okazaniem biletu z NOSPR
lub MCK-u.
Pan Prezydent W. Bojarun nadmienił, że istnieje możliwość wynajęcia powierzchni parkingowej
przez poszczególnych organizatorów i możliwość pobierania opłat. Dodał, że kwestia rozwiązania
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problemów parkingowych jest przedmiotem rozważań i analiz Władz Miasta, w znacznie szerszym
aspekcie i wiąże się planowaną budową centrów przesiadkowych.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań i uwag, stwierdził wyczerpanie
punktu 4 porządku posiedzenia i zamknął dyskusję.

Punkt 5.
Opiniowanie projektów uchwał.
BRAK

Punkt 6.
Sprawy różne.
BRAK

Punkt 7.
Wolne wnioski.
Pan Radny Aleksander Uszok zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o przekazanie do
wiadomości Komisji Kultury, Promocji i Sportu, informacji i dokumentów związanych z badaniami
potrzeb szkoleniowych dla Katowice Miasto Ogrodów—Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,
w tym raportów z badań oraz dokumentacji związanej z ewaluacją szkoleń.
Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych 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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