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BRM.0012.1.8.2014.ŁB

Protokół Nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Data posiedzenia: 26.08.2014 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:30
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko
Biuro Rady Miasta: Łukasz BORGIEŁ
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (wszyscy członkowie Komisji).
Zaproszeni goście:
1.
2.
3.
4.
5.

Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz Waląg
Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska
Naczelnik Wydziału Promocji Pan Waldemar Bojarun.
Kierownik Referatu w Wydziale Promocji Pan Marcin Stańczyk.
Pan M__ W__ – mieszkaniec Katowic.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział
Promocji.
Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Dariusz ŁYCZKO

3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział
Kultury.
Radni prowadzący: Stanisława WERMIŃSKA, Krystyna PANEK, Witold WITKOWICZ

4. Sprawy różne:
4.1 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana S__ D__ z dnia 24 lipca
na Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach.
4.2 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana M__ Ch__ z dnia 28 lipca 2014 r.
na Prezydenta Miasta Katowice.
4.3. Pisma ws. kontroli prowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli – do
wiadomości Komisji.
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4.4 Pismo Pana M__ W__ z dnia 21.08.2014 r. dotyczące działań pracowników
socjalnych MOPS w Katowicach oraz pracowników Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice – do wiadomości Komisji.
5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i
powitał zgromadzonych radnych – członków komisji, jak też gości zaproszonych na
posiedzenie. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił zgromadzonym radnym porządek
posiedzenia Komisji, a wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.
Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie – 5 głosów „za” przyjęli
porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji.
Punkt 1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku uwag i pytań ze strony
Państwa Radnych, poddał pod głosowanie projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia
komisji.
Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie – 5 głosów „za” przyjęli
protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15.07.2014 r., bez uwag.
Punkt 2.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez
Wydział Promocji.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poinformował, że materiał dotyczący
omawianego punktu został dostarczony wszystkim członkom Komisji i mogli się z nim
szczegółowo zapoznać, po czym poprosił o zabranie głosu Panią radna Barbarę Wnęk jako
członka zespołu kontrolnego.
Radna Barbara Wnęk podziękowała za przygotowany materiał oraz udzielenie
odpowiedzi na pytania zadane droga elektroniczną,
następnie zapytała o liczbę
pracowników Wydziału Promocji oraz o liczbę osób potrzebnych do sprawnego obsłużenia
imprez wymienionych w przedmiotowym materiale?
Naczelnik Wydziału Promocji Pan Waldemar Bojarun powiedział, że na chwilę obecną
w Wydziale Promocji na stałe zatrudnionych jest 20 osób, a w miarę potrzeb do obsługi
imprez angażowane są kolejne osoby oraz uruchamiany jest wolontariat. Następnie Pan
Naczelnik poinformował, że w 2014 roku Wydział Promocji przeprowadził szereg działań
mających na celu poprawę wizerunku Katowic. Podstawowym wyznacznikiem kierunków
działań promocyjnych jest przyjęta w 2013 roku Strategia Promocji Katowic mówiąca o
strategicznych celach jakie w działaniach promocyjnych należy osiągnąć.
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Szereg zadań realizowanych jest konsekwentnie od wielu lat. Niewątpliwie jednym
z najważniejszych zadań z tego zakresu to działania związane z ożywianiem centrum. Bez
wątpienia za sukces działań Wydziału można uznać przede wszystkim ożywienie ulicy
Mariackiej, która stała się ciekawym miejscem na kulturalnej mapie miasta. Obecnie
działania te rozszerzane są na ścisłe centrum w celu rozbudowania oferty śródmieścia.
Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami są akcje wsparcia informacyjnego
transformacji centrum Katowic, które pozwalają bezpiecznie przeprowadzać szereg zmian
w komunikacji pieszej, publicznej i kołowej wynikających z realizowanej inwestycji
w centrum.
Ważnym narzędziem przekazywania informacji o wydarzeniach odbywających się
w mieście, także tych lokalnych jest informator Nasze Katowice, gdzie poza informacjami
o dużych przedsięwzięciach realizowanych w mieście znajdują się informacje z domów
kultury innych lokalnych organizatorów przedsięwzięć kulturalnych, sportowych
i społecznych.
Radna Barbara Wnęk zapytała o współpracę Wydziału Promocji z Pełnomocnikiem ds.
Organizacji Imprez Strategicznych w kontekście Mistrzostw Świata w siatkówce, następnie
zapytała o znaczny wzrost budżetu Wydziału Promocji w 2014 r. względem roku
poprzedniego oraz o znaczny spadek pozyskanych środków unijnych przez Wydział
Promocji w porównaniu do lat ubiegłych.
Naczelnik Wydziału Promocji Pan Waldemar Bojarun odpowiedział, że wzrost budżetu
Wydziału związany jest z realizacją Strategii Promocji Miasta przyjętą przez Radę Miasta
Katowice, a chodzi tu głównie o promocję Mistrzostw Świata w siatkówce oraz o promocję
tzw. „strefy kultury” znajdującej się na terenach po byłej kopalni „Katowice”.
Odnośnie pozyskiwania środków unijnych Pan Naczelnik poinformował, że okres
programowania się zakończył i obecnie oczekuje się na kolejne możliwości pozyskania
środków z programów operacyjnych.
Odpowiadając na pierwszą część pytania Pan W. Bojarun poinformował, że wspomniana
współpraca jest określona w umowie podpisanej pomiędzy miastem Katowice a PZPS. Za
organizację mistrzostw odpowiada Pani Pełnomocnik i jej zespół, natomiast Wydział
Promocji przygotowuje szereg działań skierowanych do gości, którzy przyjadą do Katowic
jako miasta gospodarza mistrzostw. Dodał, że będą to działania zaprojektowane głownie na
dni nie meczowe takie jak zwiedzanie Giszowca i Nikiszowca lub szlaku zabytków
moderny z przewodnikami, którzy są etatowymi pracownikami. Pan Naczelnik dodał
również, że jednym z efektów prowadzonych działań promocyjnych jest zainstalowany na
budynku magistratu przy ul. Młyńskiej 4 neon nawiązujący do wydarzeń siatkarskich sprzed
lat.
Radny Andrzej Zydorowicz zapytał czy akcja promocyjna Mistrzostw Świata w siatkówce
poprzez bilbordy, plakaty i oklejenie autobusów jest finansowana z 10 mln zł przekazanych
przez miasto Katowice na organizację wspomnianych mistrzostw czy też jest to
finansowane z osobnych środków, a jeśli tak to jaki jest koszt tej akcji?
Naczelnik Wydziału Promocji Pan Waldemar Bojarun poinformował, że bilbordy,
plakaty oraz branding autobusowy, z wyjątkiem linii na lotnisko w Pyrzowicach, jest
efektem działań Pani Pełnomocnik i jest to finansowane w ramach wspomnianych 10 mln
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złotych.
Radny Andrzej Zydorowicz zapytał o wysokość dodatkowych wydatków poniesionych
przez miasto Katowice w związku z organizacja Mistrzostw Świata w siatkówce?
Naczelnik Wydziału Promocji Pan Waldemar Bojarun stwierdził, że wydatki te nie
zostały jeszcze podsumowane, gdyż pewne działania ciągle trwają, ale wstępnie można
przyjąć że kwota ta wyniesie około 400-500 tys. złotych.
Radny Andrzej Zydorowicz zapytał, kto kieruje promocją Mistrzostw w ramach
wymienionych wcześniej 10 mln złotych?
Naczelnik Wydziału Promocji Pan Waldemar Bojarun odpowiedział, że koordynatorem
całości promocji jest Pani Pełnomocnik ds. Organizacji Imprez Strategicznych i do niej
należy kierować szczegółowe pytania odnośnie promocji i organizacji Mistrzostw Swiata w
siatkówce.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku dalszych pytań i uwag ze
strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności
Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Promocji bez zastrzeżeń.
W głosowaniu: 7 głosów „za” protokół pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie
zaproponowanej przez Pana Przewodniczącego.
Punkt 3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez
Wydział Kultury.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poinformował, że materiał dotyczący
omawianego punktu został dostarczony wszystkim członkom Komisji i mogli się z nim
szczegółowo zapoznać, po czym poprosił o zabranie głosu Panią E. Sytniewską.
Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska przedstawiła członkom Komisji
następująca informację:
- Budżet Wydziału Kultury w 2013 roku wyniósł 46 390 707,76 zł, w tym dotacje dla
instytucji kultury 42 927 915, 53 zł z tego przekazano 380 000,00 zł na NOSPR
i 191 517,00 zł na ŚCW i S.
Kwota wydatkowana z budżetu Wydziału Kultury – 3 462 795,23 zł. Wydział realizował
zadania związane z:
- udzielaniem dotacji celowych organizacjom pozarządowym w ramach Otwartych
Konkursów Ofert w 2 edycjach na podstawie § 2360 w kwocie 911 634,74zł.
- przyznawaniem nagród o charakterze specjalnym na podstawie § 3040 w tym: Nagrody
Prezydenta Miasta Promocja Młodych Twórców Kultury w kwocie 36 998,54 zł, nagrody
Prezydenta Miasta dla uczniów szkół artystycznych w kwocie 12 000,00 zł , Nagrody
Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury w kwocie 60 000,00 zł oraz Nagrody Prezydenta
Miasta dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie w kwocie 20 000,00 zł;
- wsparciem finansowym projektów kulturalnych na podstawie ustawy pzp związanych z
edukacją kulturalną, latem w mieście, festynami, inicjatywami kulturalnymi, promocja
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kulturalna na łączną kwotę 2 391 111,95 zł.
Radny Michał Jędrzejek zapytał o przyszłą współpracę Wydziału Kultury z NOSPR-em
oraz o ewentualną dotację przekazywaną przez miasto Katowice na rzecz NOSPR-u i co się
z tym wiąże określonym wpływem na działalność tej instytucji.
Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska poinformowała, że do momentu w
którym NOSPR miał swoją siedzibę w Centrum Kultury Katowice dotacja wynosiła
380 000,00 zł, była ona przekazywana kwartalnie i pokrywała koszty czynszu, który był
płacony na rzecz CKK.
Kontynuując Pani Naczelnik powiedziała, że w momencie gdy NOSPR zacznie
funkcjonować w nowym obiekcie dotacja będzie na zupełnie innym poziomie i będzie
wynosić 1 183 000,00, zł z tym, że ostateczny jej kształt będzie znany w najbliższych
miesiącach.
Odnośnie współpracy miasta Katowice z NOSPR-em Pani Naczelnik stwierdziła, że była
ona zawsze bardzo dobra, gdyż władze NOSPR są otwarte na potrzeby Miasta. Dyrektor
NOSPR pozostaje w stałym kontakcie z Wydziałem Kultury jak i Panem Prezydentem w
sprawach strategicznych, więc na chwilę obecną współpraca ta nie budzi żadnych
wątpliwości.
Radny Michał Jędrzejek zapytał czy NOSPR będzie przedstawiał Radzie Miasta Katowice
sprawozdanie ze swojej działalności w kontekście otrzymywanej od miasta Katowice
dotacji?
Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska odpowiedziała, że dotacja
przyznawana NOSPR-owi ma charakter podmiotowy, czyli jest przeznaczona głównie na
pokrycie kosztów utrzymania, a prowadzenie i finansowanie działalności merytorycznej
leży po stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pani Naczelnik stwierdziła, ze Rada Miasta Katowice może w każdym momencie poprosić
o przedstawienie sprawozdania z działalności NOSPR zarówno w zakresie merytorycznym
jak i finansowym z uwagi na to, iż miasto Katowice partycypuje w kosztach utrzymania
przedmiotowej instytucji.
Radny Michał Jędrzejek zapytał jaki będzie status formalny - prawny NOSPR-u w nowym
obiekcie?
Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska odpowiedziała, że NOSPR będzie
korzystał z nowego obiektu na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku dalszych pytań i uwag ze
strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności
Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kultury bez zastrzeżeń.
W głosowaniu: 6 głosów „za”, głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzym.” protokół pokontrolny
został przyjęty w formie zaproponowanej przez Pana Przewodniczącego.
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Punkt 4.
Sprawy różne.

4.1 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana S__ D__ z dnia 24 lipca
na Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 7 głosów „za“, powołała zespół kontrolny do
rozpoznania skargi Pana S__ D__ z dnia 24 lipca na Dyrektora VIII Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Katowicach w składzie: radny Dariusz ŁYCZKO, radna Michał JĘDRZEJEK.
4.2 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana M__ Ch__ z dnia 28 lipca 2014 r.
na Prezydenta Miasta Katowice.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 7 głosów „za“, powołała zespół kontrolny do
rozpoznania skargi Pana M__ Ch__ z dnia 28 lipca 2014 r. na Prezydenta Miasta
Katowice w składzie: radny Witold WITKOWICZ, radna Krystyna PANEK.
4.3. Pisma ws. kontroli prowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli – do
wiadomości Komisji.
4.4 Pismo Pana M__ W__ z dnia 21.08.2014 r. dotyczące działań pracowników
socjalnych MOPS w Katowicach oraz pracowników Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice – do wiadomości Komisji.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko, za zgodą pozostałych członków Komisji,
udzielił głosu Panu M__ W__ dodając że przedmiotowe pismo zostało skierowane do
wiadomości Komisji Rewizyjnej oraz do rozpatrzenia przez Pana Prezydenta, gdyż
poruszona w nim problematyka dotyka sprawa pracowniczych.
Pan M__ W__ przedstawił członkom Komisji swoją sytuację życiową, w której się obecnie
znajduje, a została ona opisana szczegółowo w piśmie przekazanym do wiadomości Komisji
Rewizyjnej.
Radny Witold Witkowicz, jako członek Komisji Polityki Społecznej zaproponował, aby
Pan M__ W__ przyszedł na najbliższe posiedzenie w/w Komisji, na którym obecne
powinny być Dyrektor MOPS oraz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i przedstawił
Komisji swoja sytuację.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko zgodził się z propozycją radnego
W. Witkowicza, dodając że Komisja Rewizyjna nie jest władna do podjęcia decyzji w
przedmiotowej sprawie.
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Punkt 5.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poinformował, że na najbliższym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 30.09.2014 r. analizowane będą
następujące tematy, do opracowania których powołane zostaną zespoły kontrolne:
1. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział
Informatyki.
2. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Biuro
Konserwatora Zabytków.
Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie – 7 głosów „za“ powołali Zespoły
Kontrolne w składzie:
Temat 1: Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Krystyna PANEK
Temat 2: Radni prowadzący: Stanisława WERMIŃSKA, Witold WITKOWICZ
Następnie Przewodniczący Komisji wobec braku uwag i wniosków zgłaszanych
w przedmiotowym punkcie, stwierdził wyczerpanie porządku posiedzenia i dziękując
radnym za aktywny udział w posiedzeniu Komisji, zamknął je.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Dariusz Łyczko
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