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BRM.0012.5.7.2015.ŁK

Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 20.07.2015 r.
 
Miejsce posiedzenia: sala 315 Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00
Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:35
 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Tomasz SZPYRKA

Protokolant: Łukasz Koźlik 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych.

Radny nieobecny: Tomasz MAŚNICA

Goście obecni na posiedzeniu:

1. Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice,
2. Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki,
3. Pan Waldemar BOJARUN – Naczelnik Wydziału Promocji Miasta,
4. Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury,
5. Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.,
6. Pan Marcin JANICKI - Wiceprezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.,
7. Pan Bogdan KALLUS – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Południe”,
8. Pani Katarzyna KOZIEŁ -Instruktor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”,
9. Pani Lidia KORZENIOWSKA-DRAPACZ – Kierownik filii „Dąb” Miejskiego Domu 

Kultury „Koszutka”,
10. Pani Aleksandra KLIMCZYK – Specjalista ds. administracyjno – pracowniczych 

Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”,
11. Pan Marek AUGUSTYNIAK – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – 

Giszowiec”,
12. Pani Joanna BAŃCZYK – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Ligota”,
13. Pan Włodzimierz ZARODKIEWICZ – Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku. 

Sportowego w Katowicach,
14. Pan Dariusz LEŚNIKOWSKI – Dziennik „Sport”,
15. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – przedstawiciel mediów,
16. Pan Maciej BLAUT - „Gazeta Wyborcza”.
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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. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4. Bieżąca sytuacja klubu piłkarskiego GKS GieKSa Katowice S.A. (Plany rozwojowe i cele 

na najbliższy sezon, sytuacja ekonomiczno – biznesowa).
5. Realizacja projektu nieodpłatnego dostępu do infrastruktury i zasobów miejskich domów 

kultury i miejskich obiektów sportowych dla katowickich stowarzyszeń w ramach realizacji 
zadań statutowych.

6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.

1. Pismo Klubu Sportowego Rozwój Kopalni Wujek w Katowicach w sprawie wsparcia 
działalności klubu Sportowego Rozwój Katowice. (data wpływu do BRM: 22.06.2015r.) 
+ pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice w przedmiotowej sprawie.

2. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.4.2015.ŁK z dnia 20.04.2015r., o 
opracowanie sprawozdania podsumowującego realizację 8 edycji „Katowickiego 
Karnawału Komedii” zarówno w kwestii programowej jak i finansowej.

3. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.6.2015.ŁK z dnia 15.06.2015r., o 
przeprowadzenie remontu ścieżek rowerowych biegnących wokół stawu Łąka oraz 
stawu kajakowego, jak również uregulowanie i oczyszczenie rowów melioracyjnych 
przy ścieżce biegnącej wzdłuż lotniska Muchowiec oraz dpowiedź uzupełniająca.

4. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.1.2015.ŁK z dnia 19.01.2015r., o 
ustalenie corocznej, stałej, dolnej granicy wydatków budżetowych przeznaczonych na 
dotacje sportu kwalifikowanego w wysokości 3.000.000,00 zł.

5. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.5.2015. ŁK z dnia 18.05.2015r., aby w 
programie budowy 3 krytych basenów 25 metrowych, ująć w założeniach projektowych 
powstanie jednego basenu pełnowymiarowego 50 metrowego, wraz z podaniem jego 
kosztów.

8. Wolne wnioski

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: - 7 głosów „za”, 
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.”, bez uwag przyjęli porządek obrad zaproponowany 
przez Przewodniczącego Komisji Pana Tomasza Szpyrkę.

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
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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  6/2015 z wyjazdowego 
posiedzenia komisji Kultury, Promocji i Sportu, które odbyło się w dniu w dniu  15.06.2015r.

Radni, członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 
głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” przyjęli bez uwag protokół nr 6/2015 z wyjazdowego 
posiedzenia komisji w dniu 15.06.2015r.

Pkt 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury   i   sportu.  

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zwrócił 
się  z  prośbą  do  Pani  Edyty SYTNIEWSKIEJ – Naczelnik  Wydziału  Kultury,  o  przedstawienie 
najważniejszych wydarzeń kulturalnych jakie miały miejsce w Katowicach w czasie  od ostatniego 
posiedzenia komisji, oraz zapowiedzi przyszłych imprez.

Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury zaznaczyła, iż podobnie jak 
poprzednio Panom Radnym został dostarczona informacja dotycząca wydarzeń kulturalnych jakie 
odbyły się lub będą miały dopiero miejsce. Jak dodał a Pani Naczelnik cały czas trwa akcja „Lato w 
Mieście”,  w ramach której  bardzo duży udział  maja miejskie  instytucje  kultury.  Zwrócić  także 
należy uwagę na inne wydarzenia artystyczne jak „Letni Ogród Teatralny” czy cykl koncertów w 
Parku Kościuszki  „Od Bacha do Beatlesów”.  Trwa obecnie festiwal  otwarcia  nowego Muzeum 
Śląskiego,  jak  też  odbyło  się  zakończenie  sezonu  w  siedzibie  NOSPR  –  wieczór  z  Nigelem 
Kennedym.  W ramach obchodów 150-lecia  uzyskania  praw miejskich  przez  Katowice,  otwarta 
została na rynku wystawa „Historia Katowic na Rynku” przygotowana we współpracy z Instytucją 
Kultury Katowice Miasto Ogrodów oraz „Gazetą Wyborczą”. Na wystawie tej wykorzystano stare 
pocztówki – prezentujące historię miasta w różnych okresach. Odbył się również koncert „Śląskiej 
Sceny Muzycznej”.

Z  zapowiadanych  wydarzeń  Pani  Naczelnik  wymieniła  współorganizowana  razem  z 
miastem Lublin „Inwazję sztukmistrzów” oraz kolejną edycję dwóch katowickich festiwali: „Off 
Festival” i „Tauron – Nova Muzyka”.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował za udzielone informacje i zwrócił się z prośbą do Pana Sławomira Witka – Naczelnika 
Wydziału Sportu i Turystyki o przedstawienie bieżących informacji dotyczących sportu.

Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki poinformował,  iż 
tradycyjnie w formie pisemnej został przygotowany opis imprez jakie dobyły się w okresie między 
posiedzeniami komisji. W materiale zawarte zostały również propozycje imprez jakie będą miały 
miejsce w najbliższym czasie. Dodatkowo informacja ta została uzupełniona o wydarzenia jakie 
miały miejsce na obiektach zarządzanych przez MOSiR Katowice, nie tylko te sportowe. Jak dodał 
Pan Naczelnik najważniejszą imprezą jaka będzie miała miejsce w Katowicach jest niewątpliwie 72 
edycja „Tour de Pologne” oraz XXVI Międzynarodowy Turniej Tenisowy Seniorów Katowice Cup, 
które rozgrywane będą na terenie kortów przy wzgórzu „Wandy”.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał 
jak na chwilę aktualną wygląda dostępność kąpielisk miejskich,  gdyż podczas ostatniej  komisji 
padły  zapewnienia  dotyczące  wsparcia  działań  mających  na  celu  pozyskanie  dodatkowych 
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ratowników  wodnych.  Pan  Przewodniczący  zapytała  czy  kąpielisko  „Rolna”  zostało  w  końcu 
uruchomione.

Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki w  odpowiedzi 
zaznaczył, iż na chwilę obecną nie ma jeszcze zapewnionej obsady dla kąpieliska zlokalizowanego 
przy stawie „Morawa” oraz na Dolinie Trzech Stawów. Nie mniej wygospodarowano dodatkowe 
środki z budżetu miasta Katowice, które mają uatrakcyjnić ofertę pracy dla ratowników. Baseny 
„Bugla” i „Rolna” funkcjonują bez przeszkód.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zapytał, czy istnieją jakieś przeszkody formalne, które 
spowodowały, iż turniej tenisowy o którym wspomniał Pan Naczelnik nie będzie rozgrywany na 
kortach należących do MOSiR.

Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki w  odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  decyzję  co  do  lokalizacji  rozgrywek  podjął  Śląski  Związek  Tenisowy.  Związek 
zapewnił  także,  iż  w roku następnym po zakończeniu ostatniego procesu inwestycyjnego przez 
miasto tzn. budowy zadaszonych kortów na Janowie, turniej odbywać się będzie w tamtym miejscu.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zapytał,  czy miasto nie może zorganizować własnego 
turnieju tenisowego, a musi się  posiłkować już zorganizowanymi przez inne podmioty turniejami.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki w odpowiedzi wyjaśnił, 
że miasto, owszem stać na zorganizowanie takiego turnieju, jednak z założenia ma ono wspierać 
wszelką  działalność  sektora  pozarządowego  i  pozabudżetowego,  tak  więc  organizatorami  są 
konkretne stowarzyszenia. W tym wypadku organizatorem turnieju jest Śląski Związek Tenisowy. 
Miasto organizuje znaczne większy turniej serii WTA, który odbywa się w kwietniu każdego roku.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył,  iż  nie  chodziło mu o turnie halowy,  ale o 
turnieje na otwartej przestrzeni, której miasto nie musi się wstydzić, tym bardziej, iż na kortach w 
Janowie przez wiele lat odbywał się turniej o puchar Prezydenta Miasta Katowice, który należałoby 
przywrócić do kalendarza imprez sportowych.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki stwierdził, iż właśnie 
dzięki turnieju z serii WTA w Katowicach w końcu pojawiły się kluby które posiadają sekcje tenisa 
ziemnego. Kluby te wspierane są przez miasto, a kolejnym krokiem powinno być zorganizowanie 
przez miasto turnieju o którym wspomniał Pan Radny. 

Radny  Maciej  BISKUPSKI zapytał,  jakie  zaistniały  przeszkody,  które  uniemożliwiły 
zakończyć w terminie inwestycje związane z budową zadaszonych kortów w dodatkowej części na 
Janowie. Zgodnie z harmonogramem miała się ona zakończyć we wrześniu.

 Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki stwierdził, iż problemy 
związane były częściowo z tym, iż etap związany z przygotowaniem dokumentacji  projektowej 
trwał zbyt długo,gdyż wycofał się wykonawca. Nie mniej obecnie miasto czeka na rozpoczęcie 
prac, a sam obiekt ma być gotowy do końca roku.

Radny Aleksander USZOK zapytał się o remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum 18. 
Pan Radny zapytał czy wiadomo kiedy nastąpi zakończenie prac remontowych.
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Radny Borys PRONOBIS zaznaczył, iż rozmawiał z Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych 
Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych  Panem Janem Ogrodowiczem, który poinformował, że 
wspomniany remont rozpocznie się, jak i zakończy w miesiącu sierpniu.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zwrócił 
się  do  Radnych  z  wnioskiem  o  udzielenie  głosu  w  dyskusji  Panu  Włodzimierzowi 
ZARODKIEWICZOWI  –  Wiceprezesowi Miejskiego  Szkolnego  Związku.  Sportowego  w 
Katowicach, który zgłosił chęć zabrania głosu.

Radni, jednogłośnie  - 9 głosów „za” udzielili głosu w dyskusji Panu  Włodzimierzowi 
ZARODKIEWICZOWI  –  Wiceprezesowi Miejskiego  Szkolnego  Związku.  Sportowego  w 
Katowicach.

Pan  Włodzimierz  ZARODKIEWICZ  –  Wiceprezes Miejskiego  Szkolnego  Związku. 
Sportowego  w  Katowicach  zaznaczył,  iż  docenia  inicjatywę  zwiększenia  puli  środków 
przeznaczonych  na  zatrudnienie  ratowników  wodnych.  Pan  Wiceprezes  zaznaczył,  iż  na 
kąpieliskach na których w chwili  obecnej nie ma ratowników obowiązuje zakaz kąpieli,  jednak 
bardzo często ludzie przebywający nad wodą i tak kapią się, a patrole policji mimo iż widzą takie 
zachowanie nie reagują.  W związku z powyższym Pan Wiceprezes zapytał  czy taka informacja 
została przekazana policji.

 Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki w  odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  o  problemach  dotyczących  ratowników  rozmowy  trwały  od  dłuższego  czasu. 
Podejmowano  różne  inicjatywy,  a  wysupłanie  dodatkowych  środków  na  wypłaty  jest 
ostatecznością.  Odnosząc się do sprawy związanej z łamaniem zakazu kąpieli  i  brakiem reakcji 
policjantów, Pan Naczelnik zaznaczył, iż informacja o zakazie powinna trafić do policji, nie mniej  
teren  ten  jest  zarządzany  przez  zakład  zieleni  miejskiej,  i  to  tam  należałoby  potwierdzić  tą 
informacje.  Dodatkowo jeżeli  na plaży widoczne są znaki  o  zakazie  kąpieli  to  funkcjonariusze 
policji powinni zwrócić na to uwagę i dyscyplinować plażowiczów.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zapytał czy kiedyś problem z obsadą ratowników zniknie 
w mieście Katowice. Komisja składała szereg wniosków i postulatów dotyczących podjęcia działań 
w tym zakresie, rozmawiała z MOSiR jak i WOPR czy też AWF, jednak bez rezultatów. Pan Radny 
zapytał  wprost  po  co  miastu  tyle  basenów  i  kąpielisk,  skoro  nie  może  zabezpieczyć  na  nich 
niezbędnej obsady ratowników.

 Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki w  odpowiedzi 
zaznaczył, iż problem o którym mówi Radny Andrzej Zydorowicz nie dotyczy jedynie Katowic, a 
całej Polski. Wszędzie brakuje przeszkolonej kadry ratowniczej, co doprowadziło do takich sytuacji 
jak na terenie parku wodnego w Dąbrowie Górniczej, gdzie zatrudniano osoby nieletnie, lub bez 
odpowiednich uprawnień ratowniczych. Ponieważ miasto Katowice interweniowało na wszystkich 
szczeblach,  informacja  o  tym  problemie  dotarła  do  zarządu  głównego  WOPR.  Pan  Naczelnik 
osobiście rozmawiał z kierownictwem miejskiego jak i śląskiego WOPR, i uzyskał informacje, ze 
przygotowane są zmiany w zapisach, które zezwolą na funkcjonowanie przy ratowniku również 
młodszego  ratownika,  co  znacznie  polepszy  dostępność  ratowników  na  rynku.  Dotychczasowe 
przepisy,  które  obowiązują,  są  niekorzystne  dla  samych  ratowników,  gdyż  wymagają  od  nich 
dużego  wkładu  finansowego  na  uzyskanie  stosownych  papierów,  który  nie  zawsze  zwraca  się 
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podczas sezonu.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał, 
czy w związku z podjętymi działaniami będzie można liczyć na to,  iż w następnym sezonie ni 
będzie problemu z obsadą ratowniczą dla kąpielisk. Pan Radny zapytał,  czy zwiększenie kwoty 
przeznaczonej  dla  ratowników  nie  można  wprowadzić  wcześniej,  jeszcze  przed  oficjalnym 
sezonem.

 Pan  Sławomir  WITEK  –  Naczelnik  Wydziału  Sportu  i  Turystyki w  odpowiedzi 
zaznaczył, iż pod egidą Prezydenta Miasta odbyły się spotkania, gdzie szukano wszelkich sposobów 
rozwiązania zaistniałej  sytuacji.  W związku z powyższym na  przyszły sezon Miasto Katowice, 
będzie nawet finansowało kursy dla ratowników, zobowiązując jednocześnie umową te osoby które 
skorzystają z takiego dofinansowania, aby pracowali w Katowicach.

Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczył, iż Miasto 
Katowice podjeło działania jeszcze przed sezonem. Prowadzone były poważne rozmowy z AWF, 
jednak nie był on w stanie pomóc miastu przy pozyskaniu ratowników, gdyż nie można przymusić 
studenta do pracy Kłopot ten jednak objął  wiele kąpielisk w całej  Polsce,  Stawki jakie oferuje 
miasto  Katowice  nie  są  niskie  i  są  podobne  do  tych  w  większości  miast  w  Polsce.  Miasto 
rozmawiało też z WOPR o przejęciu kąpielisk, ale tu także nie było wsparcia. Nie mniej bez zmiany 
systemu,  samymi  środkami  doraźnymi  Miasto  zmieni  niewiele.  Bez  uruchomienia  specjalnego 
szkolenia długoterminowego miasto nic nie osiągnie. Po przykładach jakie można było zobaczyć 
przy zatrudnieniu ratowników, widać iż istnieje ogromny problem w kraju (popyt na ratowników, 
przewyższa  zainteresowanie  ze  strony osób chcących  się  przeszkolić).  Dodatkowo ratownicy z 
uprawnieniami szantażują pracodawców wymuszając co chwile jakieś ustępstwa.

Radny  Andrzej  ZYDOROWICZ zaznaczył,  iż  zdaje  sobie  z  tego  sprawy,  iż  koszty 
zatrudnienia  ratowników  mogą  rosną  niewspółmiernie,  jednakże  warto  zaznaczyć  że  Miasto 
poniosło poważne koszty finansowe, aby te kąpieliska udostępnić. Sama modernizacja kąpieliska na 
dolinie trzech stawów nie dość że trwała dość długo, to jeszcze pochłonęła niemałą ilość pieniędzy i 
rozbudził oczekiwania mieszkańców na kąpielisko z prawdziwego zdarzenia. Obecnie jednak nie 
mogą z niego legalnie skorzystać. Kąpiąc się bez nadzoru mieszkańcy narażają swoje zdrowie czy 
nawet życie, a Miasto zdaniem Pana Radnego podświadomie ponosi za to odpowiedzialność. Pan 
Radny zaznaczył także, iż an terenie ośrodka campingowego MOSiR został wybudowany za 3 mln 
basen o głębokości 1,2 m i  długości 10 m, który nie jest wykorzystywany. W sezonie w ciągu 
jednego miesiąca było 18 korzystających z tego basenu. Kończąc Pan Radny zaznaczył, iż problem 
braku kadry ratowniczej istnieje w Katowicach minimum od 10 lat. Nie można jednak wszystko 
tłumaczyć tym, że podobnie jest w całym kraju, a należy pokazać, że to właśnie w Katowicach jest 
możliwe rozwiązanie tego problemu. Mieszkańca nie obchodzi bowiem to w jaki sposób Miasto 
zorganizuje ratowników i ile pieniędzy na to przeznaczy, tylko to czy będzie w Katowicach miejsce 
gdzie można się bezpiecznie wykąpać pod okiem ratownika.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował za głosy w dyskusji i  udzielone odpowiedzi. Wobec braku kolejnych zgłoszeń Pan 
Przewodniczący zamknął dyskusję i oddał prowadzenie Komisji Panu Krzysztofowi Pieczyńskiemu 
– Wiceprzewodniczącemu Komisji Kultury, Promocji i Sportu.

Pkt 4. Bieżąca sytuacja klubu piłkarskiego GKS GieKSa Katowice S.A. (Plany rozwojowe i 
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cele na najbliższy sezon, sytuacja ekonomiczno – biznesowa).

Pan Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczącemu Komisji Kultury, Promocji i 
Sportu powitał  obecnych  na  posiedzeniu  członków  zarządu  GKS  GieKSa  Katowice  S.A.  W 
osobach Pana Wojciecha Cygana  - Prezesa Zarządu oraz Pana Marcina Janickiego – Wiceprezesa 
Zarządu.  Pan  Wiceprzewodniczący  poprosił  przedstawicieli  klubu  o  zaprezentowanie 
dotychczasowej działalności klubu i jego planów na przyszłość.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes  Zarządu GKS GieKSa Katowice  S.A. Na wstępie 
podziękował  za  możliwość  uczestnictwa  w  obradach  komisji  oraz  przekazania  informacji 
dotyczącej sytuacji klubu. Pan Prezes podziękował także, za to iż miasto wspierało klub w ciężkich 
czasach  i  obecnie.  Pan  Prezes  dodatkowo  zaprosił  wszystkich  radnych  na  mecze  klubu  jak  i 
spotkania zarządu, gdyż jak podkreślił GKS jako spółka akcyjna jest najbardziej transparentnym 
zespołem w tej klasie rozgrywek. Dodatkowo obecność zespołu na giełdzie i rynku NewConnect 
powoduje, że wszystkie dane finansowe są transparentne, publikowane kwartalnie.

Kontynuując Pan Prezes przystąpił do przedstawienia prezentacji która podzielona była na 
trzy etapy dotyczące dotychczasowej aktywności organizacyjno – finansowej, planowanych działań 
i dalszych zmian oraz strategi rozwoju „GieKSa 2020”

W trakcie prezentacji Pan Prezes szczególną uwagę zwrócił na:

 Koszty funkcjonowania klubu ( w roku 2012 – 7,918 mln zł, w roku 2013 - 7,812 mln zł, w 
roku  2014  –  6,894  mln  zł).  Pan  Prezes  podkreślił  kwestie  rozbudowy  przychodów 
komercyjnych, które na chwilę obecną – rok 2015 – kształtują się w wysokości 1,268 mln 
zł.

 Stan  zobowiązań  krótkoterminowych  (  stan  na  31.12.2013r.  –  8,419  mln  zł,  stan  na 
31.12.2014r. - 6,660 mln zł, stan an 30.06.2015r. - 3,926 mln zł) Spadek ten uzyskano dzięki 
aktywności  spółki,  ale  również  dzięki  dużemu  wsparciu  Urzędu  Miasta  Katowice.  Pan 
Prezes  dodał  również,  iż  uporządkowano  struktury  finansowo-organizacyjne  z  zakresu 
kompetencyjnego. Podjęto decyzję aby zdjąć ze spółki szkolenie młodzieży i powierzyć jej 
prowadzenie powołanej do tego fundacji. W związku z rozwojem spółki wyodrębniono w 
niej dział sportu, który jest najważniejszy, oraz dział organizacji i bezpieczeństwa oraz dział 
finansów i sprzedaży.

 Planowanie działań i dalsze zmiany w tym:
◦ Uporządkowanie spraw organizacyjnych (powołanie dyrektora sportowego i stworzenie 

siatki scoutingowej)
◦ Powołanie sztabu trenerskiego opartego na osobach historycznie związanych z GKS-em 

Katowice. Po latach szukania trenerów poza klubem, zarząd zdecydował się powierzyć 
te  funkcje  Piotrowi  Piekarczykowi.  W sztabie  szkoleniowym  znalazł  się  tez  Janusz 
Jojko, oraz inne osoby mocno związane z klubem.

◦ Rozwój  Akademii  Piłkarskiej  „Młoda  Gieksa”  -  obecnie  prawie  300  dzieci  w  12 
rocznikach, które trenują w coraz lepszych warunkach. Jest to działanie na przyszłość, 
gdyż  obecna  kadra  na  najbliższy  sezon  posiada  na  24  zawodników  jedynie  7  jest 
wychowankami GKS-u.

◦ Wykorzystania wiedzy z klubów krajowych i zagranicznych szczególnie w przypadku 
zarządzania.

 Integracje  z  pozostałymi  sekcjami.  Jak  zaznaczył  Pan  Prezes  jest  to  pomysł  strony 
prezydenckiej, aby z spółki GKS stworzyć klub wielosekcyjny. W pierwszym etapie będą to 
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sekcje siatkówki zapasów i szachów, a w przyszłości także hokeja. Funkcjonowanie takie 
spółki  posiada  niewątpliwe  atuty  i  pozwala  zwiększyć  rozpoznawalność  marki  GKS 
Katowice.  W przyszłości w najwyższej klasie rozrywkowej prócz zespołu piłki nożnej maja 
się też znaleźć zespoły siatkówki i hokeja.

 Kontynuację  Aktywności  Marketingowej.  Pan  Prezes  zaznaczył,  ze  na  tle  pozostałych 
klubów I-ligi GKS wyróżnia się aktywnością marketingową poprzez organizowanie akcji na 
stadionie, ale także w sferze elektronicznej na Facebooku i stronie internetowej. Jak dodał 
Pan  Prezes  tą  aktywność  organizacyjno-marketingową  będzie  można  zobaczyć  na 
najbliższym  spotkaniu,  gdzie  przedstawiona  zostanie  drużyna  na  najbliższy  sezon 
rozgrywkowy.

 Aspekt przyciągnięcie regionalnego biznesu, co pozwoli w przyszłości zróżnicować źródła 
finansowania klubu. Pan Prezes wymienił kwestie oferty biznesowej skierowana do osób 
fizycznych i mikroprzedsiębiorców pod nazwą „Przyjaciel Gieksy”. Dzięki uczestnictwu w 
tym projekcie  można stać  się  pełnoprawnym członkiem Klubu Biznesu  z  dostępem do 
wszystkich świadczeń dnia meczowego. W chwili obecnej klub posiada ponad 50 takich 
osób. W samym Klubie Biznesu jest około 20 podmiotów, co w ocenie Pana Prezesa jest 
dobrym wynikiem. Klub  powołał 8 osobową Radę sponsorów i 6 osobową Radę Przyjaciół. 
Członek  Rady  Sponsorów  uczestniczyć  będzie  w  radzie  nadzorczej  GKS  Katowice. 
Dodatkowo  przewiduje  się  cykliczne  spotkania  z  przedstawicielami  Urzędu  Miasta 
Katowice.  Rady  te  brać  będą  udział  w  opiniowaniu  bieżącej  działalności  spółki  i 
otrzymywać  będą  stały  kontakt  z  zarządem.  Ważna  jest  również  integracja  środowiska 
biznesowego poprzez organizację turniejów, spotkań z „legendami” GKS i piłkarzami.

 Strategię  dalszego  rozwoju  klubu  „GieKSa  -  2020”.  Pan  Prezes  zaznaczył,  iż  w  tym 
dokumencie ukazany jest stan zastany w klubie, co udało się w międzyczasie zrobić, a także 
to  co zarząd chce zrobić,  aby klub  stał  się  jednym z  10 najlepszych klubów w Polsce. 
Dokument ten został  już przyjęty uchwała zarządu i  przekazany do opiniowania Radzie 
Nadzorczej.  W tym dokumencie założono pewne misje.  Pierwszą z nich jest  osiągniecie 
przez klub stabilności finansowej klubu oraz względnego samofinansowania się wraz ze 
zdywersyfikowaniem struktury przychodu oraz ekonomicznymi kosztami funkcjonowania. 
Druga  misja  to  wizja  klubu  jako  formy  rozrywki  sportowej  na  najwyższym  poziomie 
skierowanej  do  mieszkańców  Katowic.  Trzecia  misja  to  wizja  klubu  jako  sportowej 
instytucji  Katowic  i  marki  sportowej.  Strategia  pokazuje  tez  szczegóły  dojścia  do  tych 
celów.  Wśród  nich  Pan  Prezes  wymienił  cele  sportowe  które  zakładają  awans  drużyny 
piłkarskiej   do  ekstraklasy,  budowę czołowej  akademii  piłkarskiej  w Polsce,  oraz  stały 
udział w grupie mistrzowskiej ekstraklasy. Wśród celów organizacyjno – finansowych Pan 
Prezes wymienił rozbudowę strony przychodowej, co ma już w chwili obecnej, zachowanie 
płynności  finansowej  oraz redukcję zadłużenia.  Odnosząc się  do celów marketingowo – 
sponsoringowych Pan Prezes  wymienił  m.in.  rozwój  marki  GKS Katowice,  oraz  pomoc 
przy przebudowie stadionu miejskiego.

Pan Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczącemu Komisji Kultury, Promocji i 
Sportu podziękował  za  udzielone  informacji  i  otwierając  dyskusje  w przedmiotowym punkcie 
zadał pytanie dotyczące zasad włączenia w struktury spółki pozostałych sekcji sportowych, które w 
chwili  obecnej  prowadzone  są  przez  odrębne  stowarzyszenia.  Czy  odbyły  się  już  rozmowy z 
przedstawicielami tych stowarzyszeń.

Pan  Krzysztof  MIKUŁA –  Pierwszy  Wiceprezydent  Miasta  Katowice zaznaczył,  iż 
owszem rozmowy odbyły się. Po porozumieniu dojdzie do przekazania drużyn. Nie będzie zatem 
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połączenia podmiotów a tylko przekazanie poszczególnych sekcji.

Pan Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczącemu Komisji Kultury, Promocji i 
Sportu zaznaczył,  iż  ważną  kwestią  w rozwoju  klubu GKS Katowice  jest  kwestia  obiektu  na 
którym klub  ma  grać.  Pan  Radny  zapytał  jak  w  chwili  obecnej  wygląda  sprawa  przebudowy 
stadionu przy ul. Bukowej.

Pan Krzysztof  MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  kwestia  budowy  stadionu  zaplanowana  jest  na  lata  2017-2018,  tak  więc  prace 
projektowe muszą być zakończone w roku 2016. Tak więc w tym roku ma być stworzony program 
funkcjonalno – użytkowy. Zostanie w tym celu powołana spółka celowa, której zadaniem będzie 
budowa stadionu miejskiego. Uchwała w tej  kwestii będzie przedstawiona Państwu Radnym po 
okresie wakacyjnym.

 Pan Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczącemu Komisji Kultury, Promocji i 
Sportu zwrócił się również z pytaniem do Pana Wojciecha Cygana –  Prezes Zarządu GKS GieKSa 
Katowice S.A. dotyczącym sytuacji w której klub nie awansuje do ekstraklasy.  Jak wtedy będą 
wyglądać działania klubu.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. w odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  jest  to  cel  strategiczny,  za  który  odpowiedzialność  bierze  obecny  zarząd.  Jego 
działania  kontroluje  także  Rada Nadzorcza.  Tak więc  te  organy bedą  decydowały co  zrobić  w 
sytuacji gdy klub nie wywalczy awansu. Nie mniej jest to program do roku 2020, co nie oznacza, że 
jeżeli pojawią się dobre wyniki sportowe, nie będzie można tego awansu przyspieszyć.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż z przedstawionych informacji wynika, że 
GKS Katowice ma być zamiar w pierwszej dziesiątce najlepszych klubów sportowych w Polsce. 
Pan Radny zaznaczył, iż chodzi pewnie o kluby które prowadzą działalność wielosekcyjną. Pan 
Radny zapytał według jakich kryteriów oceniany będzie klub, aby mógł się znaleźć w tej pierwszej 
dziesiątce.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.  w odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  głównie  wpływ na  to  będą  mieć  wyniki  sportowe poszczególnych  sekcji.  Już  na 
wstępie 3 sekcje spółki znajdą się w ekstraklasie, co powoduje, iż klub już plasuje się wysoko.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ w uzupełnieniu zapytał, jaki graniczny termin postawił 
sobie klub na wejście do tej 10 najlepszych klubów.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.  w odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  założenia  te  przyjęte  zostały  w  strategi  „GieKSa  –  2020”,  tak  więc  terminem 
granicznym jest rok 2020.

Radny  Arkadiusz  GODLEWSKI na  wstępie  zaznaczył,  iż  marketingowo  klub  GKS 
Katowice  stoi  bardzo  dobrze.  Kontynuując  Pan  Radny  zwrócił  się  z  pytaniem do  Pierwszego 
Wiceprezydenta  Miasta  Katowice  Pana  Krzysztofa  Mikuły  dotyczącym  kwestii  informowania 
członków Komisji Kultury Promocji i Sportu o takich ważnych decyzjach jak utworzenie klubu 
wielosekcyjnego. Radni dowiedzieli się o takim zamiarze dopiero z mediów, a jest to zadanie, które 
dalece wykracza poza ramy strategi rozwoju sportu w mieście. Zdaniem Pana Radnego to komisja 
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jest miejscem, gdzie w pierwszej kolejności omawiane maja być zmiany dotyczące funkcjonowania 
sportu  kwalifikowanego  w  mieście.  Jak  podkreślił  Pan  Radny  jest  to  jedna  z  odważniejszych 
decyzji dotyczących funkcjonowania klubu GKS Katowice, jaka pojawiła się w mieście w ostatnich 
kilku latach.

Odnosząc  się  do wypowiedzi  Pana   Wojciech  Cygana –  Prezes  Zarządu GKS GieKSa 
Katowice  S.A.  Pan  Radny  stwierdził,  iż  skupiono  się  głównie  na  zobowiązaniach 
krótkoterminowych, pomijając te średnie i długoterminowe. Pan Radny w związku z tym chciałby 
się dowiedzieć jaka jest  wartość wszystkich zobowiązań klubu wraz z kredytami i  pożyczkami 
średnio i długoterminowymi. Z szybkiej analizy Pan Radny wyliczył, iż 80% przychodów klubu 
stanowi dokapitalizowanie z budżetu miasta Katowice. Jedynie 20% to przychody pozyskiwane z 
„rynku”. Ile z nich to przychody pozyskiwane ze spółek miejskich, lub zależnych od miasta.

Pan Radny zwrócił się tez z pytaniem dotyczącym relacji jakie panują między fundacją a 
akademią  (Odp:  Fundacja  prowadzi  akademię).  Jak  wygląda  współpraca  akademii  z  innymi 
klubami na terenie miasta Katowice, oraz jak oceniana jest możliwość skorzystania akademii do 
której w chwili obecnej należy 13 klubów z miejskiej bazy sportowej. Czy jakość i ilość tej bazy, 
oraz jej rozproszenia po mieście ułatwia czy utrudnia prowadzenie zajęć w akademii.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.  w odpowiedzi 
zaznaczył, iż jeżeli chodzi o zobowiązania długoterminowe, to klub ma jedynie jedne zobowiązanie 
długoterminowe, reszta to zobowiązania krótkoterminowe. Odnoszą się do przychodów rynkowych 
pozyskiwanych ze spółek miejskich Pan Prezes zaznaczył, iż w chwili obecnej klub związany jest 
tylko z jedną spółką umową reklamową. Pozostałe spółki miejskie nie podpisywały żadnych umów 
z  klubem.  Pan  Prezes  zaznaczył,  iż  nie  chce  w  chwili  obecnej  ujawniać  wartości  tej  umowy, 
zasłaniając się tajemnicą handlową.

Odnosząc  się  do  fundacji  i  jej  współpracy  z  innymi  klubami,  to  z  każdym  miesiącem 
podpisywane są nowe umowy dotyczące współpracy. Ogólnie Pan Prezes zaznaczył, iż fundacja 
„Sportowe  Katowice”  prowadzi  akademię  piłkarską  „Młoda  Gieksa”.  Intensywna  współpraca 
istnieje z klubem „Rozwój” Katowice, nie mniej liczba umów cały czas przyrasta, gdyż takie były 
założenia.  Niewątpliwą korzyścią z tej  współpracy jest wymiana doświadczeń. Odnosząc się do 
dostępnej bazy sportowej Pan Prezes zaznaczył, iż zawsze może być lepiej, nie mniej obiekt przy 
ul.  Bukowej  oprócz  płyty  głównej  ma  dwa  boiska  treningowe,  z  których  korzystają  grupy 
juniorskie.  Dodatkowo  do  dyspozycji  są  obiekty  MOSiR  z  którego  korzystają  poszczególne 
roczniki akademii zgodnie z harmonogramem. Na chwilę obecną współpraca wygląda dobrze i nie 
ma większych problemów jeżeli chodzi o bazę sportową.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał 
czy  w  świetle  zobowiązań  krótkoterminowych  klub  zwróci  się  do  miasta  z  wnioskiem  o 
dokapitalizowanie spółki, a jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A.  w odpowiedzi 
zaznaczył, iż klub wystosował taki wniosek do Prezydenta Miasta Katowice, nie mniej o wysokości 
dofinansowania  decydować  będzie  właściciel,  w  tym  wypadku  Miasto.  Miasto  będzie  także 
decydować o tym jaka przyjąć politykę dotyczącą likwidacji zadłużenia, tzn albo spłacić szybciej 
zadłużenie, albo rozciągnąć tę spłatę w czasie licząc się z tym, iż mogą wzrosnąć koszty obsługi 
zadłużenia.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zaznaczył,  iż  duża  część  kosztów,  to  koszty  wynagrodzenia.  Pan  Przewodniczący  zapytał  jak 
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kształtują się wynagrodzenia zawodników pierwszej drużyny. Pan Przewodniczący dodał, iż trzyma 
kciuki za rychły awans do ekstraklasy, gdyż idealnym modelem szkolenia dzieci i młodzieży w 
piłce nożnej jest posiadanie pierwszej drużyny w ekstraklasie, co przyciąga nowych podopiecznych 
i zachowana zostaje ciągłość szkolenia. 

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. w odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  w roku 2012 było 14 zawodników, którzy otrzymywali  ponad 15 tys  zł  netto  na 
miesiąc wynagrodzenia, w chwili obecnej w pierwszej drużynie takich zawodników nie ma. Nie 
mniej jest to spowodowane decyzjami PZPN i decyzjami licencyjnymi.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zapytał jak GKS Katowice zapatruje się na propozycje 
gry na „Stadionie Śląskim”.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. zaznaczył, iż na 
chwile obecną obiekt „Stadionu Śląskiego” pozostaje inwestycją nieukończoną. Jednakże miasto 
Katowice podjęło już decyzję o budowie obiektu na potrzeby klubu w miejscu obecnego stadionu. 
Jeżeli mówimy o grze na „Stadionie Śląskim” to można tą propozycje brać pod uwagę jedynie dla  
ważnych, dużych wydarzeń, np. derby pomiędzy Ruchem Chorzów a GKS Katowice. Codzienne 
granie  piłkarzy  GKS  na  „Stadionie  Ślaskim”  zdaniem  Pana  Prezesa  jest  ekonomicznie 
nieuzasadnione.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ kontynuując, dodał, że pomysł stworzenia z klubu GKS 
Katowice klubu wielosekcyjnego jest  z punktu widzenia marketingowego bardzo nośny. Jednak 
taką wersję klubu już przerabiano, gdyż Pan Radny doskonale pamięta powołanie do życia klubu 
GKS Katowice z 20 sekcjami i dramat małych klubów, które zostały połączone, a potem oglądał 
jego powolny rozpad. Jak dodał gigantomania klubowa przeszła w pewnych latach przez Polskę i 
wszędzie kończyła się ona bardzo podobnie, upadkiem klubów.

Pan Krzysztof  MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi 
zaznaczył,  iż  nie  ma  to  być  łączenie  na  siłę  poszczególnych  klubów  czy  budować  od  nowa 
konkurencji dla już działających klubów. W tym założeniu chodzi o to, żeby kluby które dzisiaj 
funkcjonują  w  Katowicach  mogły  wykorzystać  efekt  synergii,  szczególnie  w  kwestiach 
marketingowo finansowych. Zapytano ludzi, którzy tworzą profesjonalny sport w Katowicach o to 
czy chcą grac pod marką GKS Katowice i  wykorzystać fakt rozpoznawalności marki.  Chodziło 
także o wykorzystanie doświadczeń i nie mnożyć kosztów. Pan Wiceprezydent zaznaczył, iż dla 
TKKF Czarni, którzy myślą o występach w Plus Lidze taki układ jest bardzo dobry. Nie muszą oni 
tworzyć  nowej spółki,  tylko przenieść sekcję  do już istniejącego bytu.  Decyzja o przeniesieniu 
sekcji  jest  dobrowolna  i  nikogo  nie  będzie  przymuszał.  Propozycja  miasta  została  pozytywnie 
przyjęta przez organizację i dlatego decyzja o powstaniu klubu wielosekcyjnego.

Radny Borys PRONOBIS zapytał jakie klub chce przedsięwziąć środki które zapobiegną 
niszczeniu nowych elewacji budynków przez pseudokibiców.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. zaznaczył, iż 
takie pytanie pada na każdym spotkaniu i z punktu widzenia mieszkańca Katowic jest to dość duży 
problem w jakiś sposób zaburzający funkcjonowanie miasta. Klub ma jednak bardzo ograniczone 
możliwości działania, gdyż wszelkie akcje edukacyjne nie przynoszą większego efektu. Dlatego też, 
jeżeli  nie  będzie  stanowczych działań  służb odpowiadających  za  porządek i  bezpieczeństwo w 
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mieście,  to  apele  władz  klubu  na  nic  się  nie  zdadzą.  Klub  swego  czasu  prowadził  akcje 
pozyskiwania  dla  kibiców  legalnej  przestrzeni  do  tworzenia  graffiti,  jednak  nie  przyniosło  to 
spodziewanego przełomu. Pan Prezes zaznaczył, iż jeżeli ktoś z zebranych ma jakiś pomysł czy 
chęć poprowadzenia jakiejś akcji do której spółka mogłaby się włączyć, to władze klubu są otwarte. 
Nie mniej widoczna jest także aktywność, zarówno w Katowicach jak i w miastach ościennych, 
pseudokibiców innego klubu, tak więc nie jest  to problem tylko jednego klubu i tylko jednego 
miasta  i  na  chwilę  obecną  nie  ma  jednego  skutecznego  rozwiązania,  które  ograniczyłoby  ten 
proceder.

Radny Aleksander USZOK zaznaczył, iż z wypowiedzi Pana Prezesa wynika, iż wyklucza 
on możliwość regularnego korzystania  ze „Stadionu Śląskiego”,  nie  mniej  na chwilę  obecną w 
Katowicach pojawił się drugi klub pierwszoligowy „Rozwój” Katowice. Czy brana jest zatem pod 
uwagę  wspólna  inwestycja  i  posiadanie  jednego  stadionu  dla  tych  dwóch  klubów.  Pan  Radny 
uważa, iż nie ma potrzeby budowania dwóch stadionów w mieście.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. stwierdził,  iż 
stadion pzy ul. Bukowej jest stadionem miejskim. Obecnie na stadionie przy ul. Zgody dokonano 
pewnych modernizacji i klub warunkowo uzyskał zgodę na rozgrywanie meczów przez pół roku, 
natomiast  zgodnie  z  przepisami  PZPN  klub  nie  ma  wyjścia  i  rundę  wiosenna  będzie  musiał 
rozgrywać  na  stadionie  przy  ul.  Bukowej.  Dlatego  tez  na  dniach  odbędą  się  rozmowy co  do 
ustalenia szczegółów tych meczy z prezesem Rozwoju. GKS chce udostępnić swoja infrastrukturę 
sportową do treningów, natomiast decyzja co do warunków na jakich rozwój będzie rozgrywała 
mecze na stadionie przy ul. Bukowej należeć będzie do zarządcy obiektu czyli MOSiR Katowice.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zapytał jak wyglądają relacje między klubem a kibicami. 
Czy jest to żywioł nieokiełznany, czy też klub panuje nad nimi i ma jakieś metody na delikatne 
sterowanie kibicami.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. w odpowiedzi 
stwierdził, iż jest trochę racji porównując kibiców do nieokiełznanego żywiołu i nie ma jednego 
patentu aby go okiełznać. Relacje między klubem a kibicami Pan Prezes określił jako poprawne. 
Kibice  nie  angażują  się  w  tematy,  które  są  wyłączną  domeną  zarządu.  W  kwestiach 
marketingowych natomiast klub współpracuje z kibicami, przy czym tej współpracy nie finalizuje 
żadna umowa, a wszystko odbywa się za pomocą rozmów i wysłuchania stron. Pan Prezes widzi 
pewien niepokój  dotyczący tzw opraw kibicowskich i pirotechniki dodatkowo potęgowany prze 
media,  jednak głównym problemem w polskiej  piłce  jeżeli  chodzi  o  kwestie  bezpieczeństwa  i 
pirotechniki,  jest  niekonsekwencja  we  władzach  PZPN.  Jak  dodał  Pan  Prezes  jest  ciche 
przyzwolenie na oprawę pirotechniczną w ekstraklasie, jednocześnie nie ma takiego przyzwolenia 
na meczach I-ligi. Jeżeli chodzi o Katowice, to problem pirotechniki nie jest duży. Średnio raz na 
rundę ktoś odpala pirotechnikę. 

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż ma odmienne zdanie na temat PZPN. Jak 
twierdzi  władze  PZPN  zastosowały  pewne  regulacje  prawne,  poparte  przez  regulacje 
administracyjne i nie wolno używać rac ani petard hukowych na stadionach piłkarskich. Jest zakaz, 
a za odpalenie pirotechniki są stosowne kary. Jako przykład Pan Radny podał finał pucharu Polski 
Lech Poznań i  Legia,  gdzie obydwa kluby otrzymały kary finansowe za odpalenie pirotechniki 
przez kibiców, tak więc nie ma taryfy ulgowej dla klubów z ekstraklasy. Najgorsze jest jednak w 
tym wszystkim to, iż tolerancja i dopuszczanie do takich sytuacji rodzi się u właścicieli klubów. 
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Kluby muszą jednak egzekwować ten zakaz i  uświadamiać kibicom, iż  każde odpalenie takich 
środków działa na szkodę klubu.

Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. zaznaczył, iż za 
kwestie dyscyplinarne w klubach ekstraklasy nie odpowiada PZPN a Komisja Ligii Ekstraklasy 
S.A. Komisja ta nie wymierza kar związanych z zastosowaniem pirotechniki od jakiś kilkunastu 
miesięcy. Mecz pucharu Polski natomiast nie organizowała Komisja Ligii a PZPN. Niemniej Pan 
Prezes  zaznaczył,  iż  kluby  dążą  do  tego  by  jak  najbardziej  ograniczyć  wnoszenie  środków 
pirotechnicznych, szczególnie przy dużych oprawach sektorowych.

Radny Maciej BISKUPSKI zapytał  o strategię miasta względem klubu GKS Katowice. 
Czy można się spodziewać postawienia jasnych celów dal spółki sportowej GKS. Pan Radny dodał,  
iż  jest  też  „Rozwój”  Katowice,  który nigdy nie  był  wspierany przez  miasto  Katowice  jakimiś 
wielkimi kwotami, a było to na ogół wsparcie dla młodzieży, które, jak ma nadzieje Pan Radny 
zostanie. Pan Radny zapytał także, czy jeżeli zostanie znaleziony strategiczny inwestor dla spółki 
miasto wycofa się z finansowania.

 Pan Krzysztof MIKUŁA – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi 
stwierdził,  iż  sport  zawodowy zdaniem miasta  musi  być  finansowany  przez  prywatny  kapitał. 
Możliwość wsparcia sportu zawodowego przez samorząd lokalny pojawiła się w ustawodawstwie 
polskim tuż  przed  Euro  2012.  Jak  dodał  Pan Wiceprezydent  miasto  chce  silnego zawodowego 
sportu  w  Katowicach,  a  działania  które  prowadzone  są  teraz  są  swojego  rodzaju  „protezą”. 
Prowadzone są na bieżąco rozmowy z podmiotami,  które mogą być zainteresowane przejęciem 
zawodowego klubu piłkarskiego, jednak warunek to infrastruktura na porządnym poziomie i klub w 
ekstraklasie,  a  jak  nie  w  ekstraklasie  to  przynajmniej  bez  zobowiązań.  Wszystkie  rozmowy 
prowadzone z sekcjami które wchodzą do GKS są prowadzone podobnie. Tak więc jeżeli pojawi się 
sponsor  strategiczny  będzie  możliwość  lekkiej  modyfikacji  nazwy  sekcji,  a  jeżeli  będzie  to 
poważny  podmiot,  który  zainteresowany  jest  prowadzeniem  jako  właściciel  danej  sekcji  w 
Katowicach to wtedy nie ma żadnego powodu aby nie przekazać sekcji do jakiegoś innego bytu.

 Pan Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczącemu Komisji Kultury, Promocji i 
Sportu zwrócił się do radnych członków Komisji z wnioskiem o udzielenie głosu osobie spoza 
rady, gdyż swój akces w dyskusji zgłosił Pan Grzegorz ŻĄDŁO – przedstawiciel mediów.

Radni jednogłośnie – 8 głosów za pozytywnie przegłosowali wniosek i udzielili głosu 
Pan Grzegorzowi ŻĄDŁO.

Pan  Grzegorz  ŻĄDŁO  –  przedstawiciel  mediów zwrócił  się  z  pytaniem  jaką  część 
budżetu GKS Katowice stanowią przekazywane przez Radę Miasta. Pan Żądło nawiązał także do 
informacji o nieujawnieniu umowy jaka podpisana została ze spółkami miejskimi. Jak zaznaczył, 
spółka miejska dysponuje pieniędzmi publicznymi i tajemnica handlowa jej nie obowiązuje, nie 
mówiąc o tym, że istnieje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Tak więc Pan Żądło poprosiło 
wspomniane  dane,  a  jeżeli  takowych  nie  otrzyma  wystąpi  do  spółek  miejskich  z  oficjalnym 
pismem. Jaki procent budżetu strony wydatkowej stanowią wydatki na płace. Pan Żądło zapytał 
również o to jakie były widełki wynagrodzeń piłkarzy grających w pierwszej drużynie w ostatnim 
sezonie.

 Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. zaznaczył w 
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odpowiedzi iż ciężko zaliczyć jednoznacznie pieniądze jakie przekazuje miasto, gdyż część z nich 
idzie bezpośredni na spłatę zadłużenia, tak więc nie wchodzą do budżetu na dany rok. Jeżeli jednak 
koszt  funkcjonowania  klubu  w  2014  roku  pył  na  poziomie  6,8  mln,  a  przychody  własne 
przekroczyły 2 mln,  to reszta będzie dotacją z miasta.  Obecnie Pan Prezes nie będzie ujawniał 
wartości  umów  jakie  zostały  zawarte  ze  spółkami  miejskimi.  Jeżeli  będzie  złożony  stosowny 
wniosek  w  oparciu  o  ustawę  o  dostępie  do  informacji  publicznej  to  zostanie  on  stosownie 
rozpatrzony. Jeżeli chodzi o procent wydatków jaki przeznaczony jest na pensje, to na jednym ze 
slajdów prezentacji podana była kwota, co w połączeniu z zestawieniem całej strony wydatkowej 
łatwo pozwoli obliczyć procent. Odnosząc się do płac zawodników Pan Prezes zaznaczył, iż wahają 
się one od wartości stypendialnych czyli ok 200-300 zł miesięcznie do 1 kontraktu z kwota powyżej 
10.000 zł.

Pan  Włodzimierz  ZARODKIEWICZ –  Wiceprezes Miejskiego  Szkolnego  Związku. 
Sportowego w Katowicach zaznaczył,  iż z wypowiedzi Pana Prezesa wynika że tylko 7 na 24 
kadrowiczów w drużynie pochodzi z Katowic (sprost: nie z Katowic, ale będących wychowankami 
GKS Katowice,  lub  naszych  drużyn  młodzieżowych).  Pan Wiceprezes  zaznaczył,  iż  z  biegiem 
czasu,  realizując  założenia strategiczne,  ta  dysproporcja  będzie malała.  Pan Wiceprezes  zapytał 
także o rozpoznawalność i wartość marki GKS Katowice. Czy były robione jakieś badania w tym 
kierunku? Jak dodał na poprzednich posiedzeniach komisji był punkt dotyczący analizy wartości 
marketingowej  miasta  Katowice,  lecz  nie  było  tam  analizy  marki  GKS  Katowice.  Dlatego 
należałoby zrobić badania, zarówno GKS jako klubu wielosekcyjnego jak i pojedynczej drużyny, 
które pokazałyby stan rozpoznawalności marki na chwilę obecną, a potem za 5 lat i porównać te 
dane, które pokażą czy działania marketingowe idą w dobrym kierunku.

 Pan Wojciech CYGAN –  Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. W odpowiedzi 
zaznaczył, iż przyjmuje te spostrzeżenia jako wniosek i będzie dążył do jego realizacji. Odnosząc 
się  do  składu  drużyny  Pan  Prezes  zaznaczył,  że  jak  na  standardy  ekstraklasy  i  pierwszej  ligi 
posiadania w składzie 7 wychowanków to bardzo dobry wynik. Jeżeli liczyć osoby które mieszkają 
w Katowicach to wynik ten będzie znacznie wyższy i wynosić będzie na pewno 20 osób. Nie mniej 
za klika lat będzie można ocenić pierwsze efekty działania akademii piłkarskiej  i wtedy będzie 
można zobaczyć jak kształtować się będzie skład.

 Pan Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczącemu Komisji Kultury, Promocji i 
Sportu podziękował wobec brak dalszych zgłoszeń w dyskusji podziękował radnym za aktywne 
uczestnictwo w temacie, a stronie prezydenckiej i Prezesowi Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. 
Za udzielone informacje i odpowiedzi na pytania. Pan Radny wyraził nadzieje iż awans drużyny 
GKS Katowice do ekstraklasy nastąpi jak najszybciej, być może już w tym sezonie. Następnie Pan 
Radny oddał prowadzenie komisji Panu Tomaszowi Szpyrce – Przewodniczącemu Komisji Kultury 
Promocji i Sportu.

Pkt  5.  Realizacja  projektu  nieodpłatnego  dostępu  do  infrastruktury  i  zasobów  miejskich 
domów kultury i  miejskich obiektów sportowych dla katowickich stowarzyszeń w ramach 
realizacji zadań statutowych.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił 
Pan Sławomira WITKA – Naczelnika Wydziału Sportu i  Turystyki  o przedstawienie informacji 
dotyczącej  nieodpłatnego  dostępu  do  infrastruktury  miejskich  obiektów  sportowych  dla 
katowickich stowarzyszeń w ramach realizacji zadań statutowych.
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Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki zaznaczył, iż Panowie 
Radni otrzymali materiał, który dotyczy aktualnej sytuacji związanej z udostępnianiem obiektów 
sportowych  wszelkim  stowarzyszeniom  i  organizacjom  sportowym,  które  korzystają  z  bazy 
miejskiej. Udostępnianie to odbywa się w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice, które 
było ostatnio modyfikowane w roku poprzednim. W zarządzeniu tym dostępny jest cennik usług 
świadczonych przez MOSiR, w tym korzystania z wszystkich obiektów. Ustalono preferencyjne 
stawki 5 zł/h,  która na pewno nie będzie pokrywać kosztów udostępnienia obiektu.  Ceny te są 
preferencyjne  dla  katowickich  stowarzyszeń  i  klubów sportowych.  Dodatkowo ośrodki  MOSiR 
uczestniczą  w  programach  socjalnych,  które  obowiązują  na  terenie  Katowic  jak:  „Nas  Troje  i 
więcej”, „Babcia, Dziadek i Ja”. W przypadku akcji „Lato” mamy też do czynienia z bezpłatnym 
udostępnieniem obiektów sportowych dla grup zorganizowanych.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał 
jak wygląda kwestia elektronicznej rezerwacji obiektów MOSiR, oraz kwestia wydłużenia pracy 
obiektów sportowych.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki stwierdził, iż program 
elektronicznej  rezerwacji  obiektów konsultowany był  z klubami sportowymi,  które odniosły się 
negatywnie do szczegółów programu, tłumacząc, iż rezerwacje na najlepsze godziny miałby ten kto 
najszybciej  złożyłby drogą elektroniczną  rezerwację,  wbrew już wypracowanym zasadom które 
dają  przywilej  gospodarzowi  obiektu  lub  zespołowi  znajdującemu  się  w  wyzszej  klasie 
rozrywkowej. Niemniej MOSiR dalej realizuje ten program, przy okazji chcąc wprowadzić dłuższe 
godziny funkcjonowania obiektów sportowych. Pilotażowo niektóre elementy tego systemu zostały 
wprowadzone  na  kortach  w  Janowie.  Kolejnym pilotażowym obiektem będzie  lodowisko  przy 
„Spodku”, które dodatkowo przez pierwszy okres będzie działało całodobowo.

Radny  Krzysztof  PIECZYŃSKI zapytał  jak  wygląda  preferencyjne  udostępnianie 
obiektów sportowych, drużynom sportowym z Katowic, które nie uzyskały dotacji z Urzędu Miasta 
Katowice. Jak dodał Pan Radny, preferencyjna kwota 5 zł/h, z informacji jakie posiada, obowiązuje 
tylko dla klubów które taką dotację utrzymały.

Pan Sławomir WITEK – Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki stwierdził, iż według 
cennika  MOSiR  nie  rozdziela  się  klubów  na  tych  które  otrzymały  dotacje  lub  nie,  tak  więc 
wszystkie kluby zarejestrowane w Katowicach mają preferencyjną stawkę zarezerwowania obiektu. 
Nie mniej zapis o którym wspomniał Pan Radny istnieje i dotyczy obiektów oświatowych. Jeżeli 
więc  ktoś  korzysta  z  hali  szkolnej  lub  boiska  przyszkolnego  to  wtedy  w  myśl  zarządzenia 
Prezydenta  może  z  niego  skorzystać  po  preferencyjnych  warunkach,  ale  w  momencie  kiedy 
otrzymuje stosowną dotację od Miasta. Głównym założeniem tego zapisu było to, aby kluby które 
prowadzą bardziej działalność gospodarczą niż szkoleniową, nie zajmowały obiektów klubom które 
zajmują się stricte szkoleniem młodzieży.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu poprosił 
następnie Panią Edytę SYTNIEWSKĄ – Naczelnik Wydziału Kultury o przedstawienie informacji 
dotyczącej  nieodpłatnego  dostępu  do  infrastruktury  i  zasobów  miejskich  domów  kultury  dla 
katowickich stowarzyszeń w ramach realizacji zadań statutowych.

Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury na wstępie zaznaczyła,  iż 
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przygotowana informacja pokazuje stan faktyczny dotyczący współpracy miejskich domów kultury 
z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. Pani Naczelnik 
zaznaczyła, iż instytucje kultury są osobami prawnymi, tak więc troszkę inaczej muszą podchodzić 
do pewnych aspektów prawnych. Są zatem dwie drogi współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i  stowarzyszeniami.  Pierwsze  to  nieodpłatne  udostępnienie,  które  jednak  dotyczy  przypadku 
współorganizacji imprez. W tym przypadku wkładem Miejskiego Domu Kultury (MDK) jest sala 
bądź  sprzęt  jakim  ta  instytucja  dysponuje  udostępniony  bezpłatnie,  a  organizacja  bądź 
stowarzyszenie  w imię  wspólnego  interesu  organizuje  daną  imprezę.  W tym przypadku  środki 
pozyskane przez organizację lub stowarzyszenie w otwartym konkursie ofert lub małych grantów 
mogą przeznaczyć na honoraria lub opłaty zewnętrzne.

Drugi  sposób udostępnienia infrastruktury przez MDK jest  już płatny i  określony został 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice z 2010 roku. Zgodnie z jego zapisami na okres do 3 lat 
Dyrektorzy MDK samodzielnie zawierają umowy dotyczące udostępnienia. Natomiast powyżej 3 
lat, muszą posiadać stosowną zgodę Prezydenta. Pani Naczelnik zaznaczyła, iż godnie z zapisami 
zarządzenia najem, użyczenie lub dzierżawa nie mogą pogorszyć warunków wykonywania zadań 
przez  miejskie  instytucje  kultury  oraz  stanu  technicznego  udostępnianego  mienia.  Nie  można 
bezpłatnie udostępnić infrastruktury na realizację celów statutowych innej podmiotów, ponieważ w 
tym momencie  dyrektor  instytucji  może  być  posądzony  o  niegospodarne  działanie  w  zakresie 
powierzonego mienia.

Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu zapytał 
jakie  kwoty  muszą  uiścić  organizacje  lub  stowarzyszenia  w  ramach  odpłatnego  udostępnienia 
infrastruktury. Czy jest to stała stawka, jak w przypadku obiektów sportowych, czy zróżnicowana w 
zależności od obiektu.

Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury w odpowiedzi zaznaczyła, że 
stawka jest  zróżnicowana,  gdyż raz  są  to  wynajmy godzinowe,  a  innym razem wynajem stały. 
Zarządzenie  mówi  także  o  minimalnej  stawce  narzuconej  przez  KZGM  jaka  obowiązuje  dla 
obiektów w różnych obszarach miasta.

Radny  Aleksander  USZOK zaznaczył,  że  bardzo  dobrze  funkcjonuje  program 
umożliwiający  stowarzyszeniom z  Katowic  preferencyjne  korzystanie  z  obiektów MOSiR.  Pan 
Radny  zaznaczył,  iż  otrzymuje  wiele  zapytań  ze  strony  stowarzyszeń  działających  w  sferze 
społeczno  –  kulturalnej  czy  takie  samo  rozwiązanie  nie  można  by  zastosować  dla  miejskich 
obiektów kulturalnych.  Chodzi  o  to  by ustalić  pewne zasady dostępu  do obiektów kultury dla 
katowickich stowarzyszeń, które działają na rzecz społeczności lokalnej, tak jak ma to miejsce w 
przypadku obiektów sportowych.

 Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury w odpowiedzi zaznaczyła, iż 
zarządzenie  Prezydenta  Miasta,  którego  autorem  jest  Wydział  Budynków  i  Dróg,  dotyczące 
wynajmu powierzchni, które są własnością miasta określa stosowne stawki wynajmu. Zostały w 
nim zdefiniowane dwa rodzaje kosztów jakie muszą ponosić najemcy. Są to koszty komercyjne, 
uzależnione od strefy gdzie znajduje się dana nieruchomość, oraz koszty jakie zostały ustalone dla 
organizacji  pozarządowych  działających  w  sferze  edukacji,  kultury  itd.  Ustalone  zostały  na 
poziomie 8,5 zł/m2. Wynika to z uregulowań, które są pozytywne dla samych organizacji.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
podziękował za udzielone informacje i poprosił o zabranie głosu przedstawicieli miejskich domów 

str 16



- projekt -

kultury.

Pan  Marek  AUGUSTYNIAK  –  Dyrektor  Miejskiego  Domu  Kultury  „Szopienice  – 
Giszowiec” w swojej wypowiedzi zawarł informacje dotyczące udostępniania  pomieszczeń domu 
kultury dla stowarzyszeń, które zwróciły się ze stosowną prośbą. Jak poinformował są to różne 
wymagania, od kilku godzin w miesiącu do kilku dni. Są też pytania odnośnie wyłączności na dane 
pomieszczenie  telefon,  korzystanie  po  godz  17:00  itd.  Są  też  prośby  o  pomieszczenia,  gdzie 
stowarzyszenie mogłoby porozmawiać, spotkać się we własnym gronie i takie pomieszczenia są dla 
stowarzyszeń  dostępne.  Pan  Dyrektor  wspomniał  także  o  współorganizacji  imprez  ze 
stowarzyszeniami,  przy  tym  nadmienił,  iż  niektóre  z  nich  wymagają  zbyt  wiele,  przy  małym 
zaangażowaniu własnym. Takich sytuacji  trzeba się  wystrzegać,  ale  jednocześnie trzeba działać 
elastycznie,  aby mieć na względzie dobro społeczności lokalnej. Tak więc z jednej strony Dom 
Kultury stara się dogadywać ze stowarzyszeniami, aby wzbogacać swoją ofertę, a z drugiej strony 
musi pilnować aby udostępniana infrastruktura była wykorzystywana jak najlepiej.

Pani  Edyta  SYTNIEWSKA –  Naczelnik  Wydziału  Kultury dodała,  iż  jest  około  60 
organizacji działających w strefie kultury, które korzystają z infrastruktury MDK. Z drugirj strony 
są filie, jak np MDK Ligota, które same borykają się z niedostateczną ilością powierzchni i mają 
problemy z pełną realizacją swoich zadań. Obecnie trwa również akcja „Lato” w ramach której 
wszystkie MDK prowadzą intensywny program kulturalno – społeczny. Jak dodała Pani Naczelnik 
istnieje bardzo duża presja ze strony stowarzyszeń aby udostępniać im jak najwięcej pomieszczeń i 
infrastruktury. Jest to trend rosnący, co widać przy corocznym sprawozdaniu z realizacji programów 
współpracy miasta  Katowice  z  organizacjami  pozarządowymi.  Gdy jest  możliwość  współpracy 
miasto każdorazowo wspomaga organizacje, czy to w formie jednorazowej, czy też długofalowej 
współpracy,  gdy  prowadzone  są  przez  stowarzyszenie  zajęcia  cykliczne.  Dyrektorzy  placówek 
muszą z jednej strony mieć na względzie dobro społeczności lokalnej,   z drugiej  strony muszą 
zachować  ostrożność  aby  nie  być  posądzeni  o  niegospodarność  w  zakresie  wykorzystania 
powierzonego im mieni o czym mówią zapisy ustawy o działalności kulturalnej.

Pani Joanna BAŃCZYK – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Ligota” zaznaczyła, iż 
w związku z małą powierzchnią, jaka dostępna jest w siedzibie, zmuszona jest do wynajmowania 
pomieszczeń w obiektach edukacyjnych (SP21 i  SP34) w tym sali  gimnastycznej,  za co trzeba 
płacić stawkę 30 zł/godzinę, co znacznie uszczupla to budżet jaki dostępny ma filia. Organizowane 
są  konkursy  i  festiwale,  jednak  z  uwagi  na  brak  odpowiednich  pomieszczeń  fila  korzysta  z 
obiektów innych domów kultury, czy innych obiektów kulturalnych, za co oczywiście także trzeba 
płacić. Także filia Ligota wynajmuje pomieszczenia i sprzęt dla stowarzyszeń i organizacji, jeżeli ta  
działalność korzystna jest dla społeczności lokalnej. Jeden z takich programów prowadzonych przez 
stowarzyszenie  dotyczy  promocji  aktywnych  kobiet.  Była  też  podpisana  umowa  z  innym 
stowarzyszeniem, które za symboliczne 12 zł za godzinę realizowało swój program dwa razy w 
miesiącu. Jak dodała Pani Dyrektor filia otwarta jest dla wszystkich mieszkańców i można z niej 
korzystać od godz 8:00 do godz. 21.

Pan Bogdan KALLUS – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Południe” zaznaczył, iż 
jego filia podpisała długoterminowe umowy m.in z Górniczą Orkiestrą Dętą i Kołem Wędkarskim. 
W tej chwili ze względu na likwidację kopalni w Kostuchnie pod znakiem zapytania stoi dalsze 
funkcjonowanie  orkiestry.  Pomieszczenia  wynajmowane  są  też  dla  Polskiego  Związku 
Pszczelarstwa, Polskiego Związku Hodowców Gołębi, które to albo w formie imprezy spotkania, 
albo też cyklicznie w formie klubu spotykają się na terenie domu kultury. Stowarzyszenia i inne 
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organizacje płacą symboliczną kwotę 15 zł za godzinę, a najczęściej korzystają z nich 2-4 godziny 
miesięcznie. Pan Dyrektor zaznaczył, iż problemem są stowarzyszenia, które w realizacji swoich 
projektów zapominają  o  uwzględnieniu  kosztów udostępnienie  infrastruktury,  nie  mniej  zawsze 
MDK „Południe”  stara  się  dogadać  ze  stowarzyszeniami  mając  na  uwadze  dobra  społeczności 
lokalnej.

Pani Katarzyna KOZIEŁ -Instruktor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” 
zaznaczyła, iż filia głównie podpisuje umowy dotyczące współorganizacji imprez kulturalnych ze 
stowarzyszeniami. Najczęściej stowarzyszenia w ramach udostępnionych pomieszczeń zobowiązują 
się  do  prowadzenia  różnych  warsztatów  i  koncertów  dla  dzieci.  Jedną  z  takich  imprez  był 
Wojewódzki Przegląd Kabaretów Autorskich czy spotkanie z kabaretem „Młodych Panów”. Miejski 
Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” działa w oparciu o sekcje, kluby czy też zespoły głównie z 
tańca i  muzyki.  Odnosząc się do kwestii  wynajmu pomieszczeń i  infrastruktury Pani  Instruktor 
zaznaczyła,iż każdorazowo jest to uwarunkowane formą wynajmu, czy jest to akcja jednrazowa czy 
wynajem cykliczny.

Pani Lidia KORZENIOWSKA-DRAPACZ – Kierownik filii „Dąb” Miejskiego Domu 
Kultury „Koszutka” zaznaczyła, iż tak jak inne filie, nieodpłatnie udostępniają salę i infrastrukturę 
stowarzyszeniom i organizacjom w ramach współpracy w sferze kulturalnej. Wynajmowane są też 
pomieszczenia  Stowarzyszeniu  Miłośników  Dębu,  które  spotyka  się  dwa  razy  w  miesiącu.  W 
przypadku innych stowarzyszeń, które spotykają się okazjonalnie, koszt udostępnienia sali zgodnie 
z  zarządzeniem dyrektora  MDK waha  się  od  10-20  zł  za  godzinę.  W fili  na  Koszutce  działa 
fundacja która prowadzi społeczne przedszkole, i z nią podpisana został umowa na 3 lata i tam 
stawka ustalana jest indywidualnie. Prócz tego podpisywane są też porozumienia o współpracy z 
organizacjami i stowarzyszeniami jeżeli cele są wspólne.

W ramach dyskusji Panowie Radni zapytali jak wyglądają sale udostępniane w budynkach 
MDK  dla  Rad  Jednostek  Pomocniczych.  W  odpowiedzi  poinformowano,  iż  w  obiekcie  na 
Giszowcu nie są to specjalnie wydzielona sala, ale ogólnodostępne pomieszczenie, z którego oprócz 
RJP korzysta  kilkanaście  innych  organizacji  i  stowarzyszeń.  W przypadku  Bogucic  natomiast 
wydzielono  odrębne  pomieszczenie,  które  przeznaczono  wyłącznie  na  użytek  Rady  Jednostki 
Pomocniczej.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zaznaczył,  iż  z  dyskusji  wynikło,  iż  stawki  za  wynajem  w  poszczególnych  dzielnicach  dla 
stowarzyszeń są różne. W dyskusji pojawiła się też sprawa nieciekawej sytuacji lokalowej MDK 
Ligota która musi płacić za wynajęcie pomieszczeń w budynkach szkolnych, aby móc realizować 
swoje zadania. Pan Przewodniczący zapytał, czy taka odpłatność musi funkcjonować.

W odpowiedz zaznaczono, iż tak, gdyż taka sama odpłatność obowiązuje szkoły za wynajem 
pomieszczeń w miejskich  domach kultury.  Opłata  w budynkach szkolnych  ustalana  jest  przez 
Wydział Edukacji, a sama stawka ustalana jest w zależności od metrażu i od rodzaju prowadzonych 
zajęć.

 Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zaznaczył, iż na ostatnich posiedzeniach komisji przewijał się wątek dotyczący wydawanych przez 
poszczególne  filie  Miejskich  Domów  Kultury  informatorów  i  zaproszeń  dotyczących  imprez  i 
wydarzeń  kulturalnych.  Pan  Przewodniczący  zapytał  czy  można  by ustalić  sumę  ponoszonych 
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kosztów przez wszystkie filie na te wydawnictwa w danym miesiącu i zastanowić się czy nie lepiej  
skomasować  te  informacje  w postaci  jednej  broszurki,  która  będzie  znacznie  poręczniejsza  dla 
zainteresowanych.  Taka  broszurka  zdaniem  Pana  Przewodniczącego  spowodowałaby,  że 
mieszkaniec miałby większy ogląd na to jakie wydarzenia kulturalne mają miejsce w mieście, a 
same domy kultury mogłyby rywalizować ze sobą ofertami kulturalnymi dla danego mieszkańca.

Radny  Maciej  BISKUPSKI zaznaczył,  iż  za  taką  broszurą  mogła  by  też  przyjść 
racjonalizacja  kosztów,  gdyż  obecnie  jako  radny  otrzymuje  wiele  zaproszeń  na  wydarzenia 
kulturalne  ze  wszystkich  domów kultury,  a  wydrukowanie  takiej  ilości  być  może  być  bardziej 
kosztochłonne niż wydawanie wspólnego informatora.

Radny Andrzej ZYDOROWICZ zaznaczył, iż taką broszurą, o której wspomnieli Panowie 
Radni jest wydanie bezpłatnej gazety miejskiej „Nasze Katowice” gdzie na kilku stronach zostały 
zagregowane wszystkie imprezy kulturalne w mieście także te realizowane przez Miejskie Domy 
Kultury.

Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury zaznaczyła, iż zgadza się z 
wypowiedzią Pana Radnego Andrzeja Zydorowicza, nie mniej przygotowane zostanie zestawienie 
kosztów jakie ponoszą razem Miejskie Domy Kultury na przygotowanie, drukowanie i kolportaż 
informatorów i zaproszeń. Pani Naczelnik dodała także, iż w gazecie „Nasze Katowice” bardzo 
dokładnie i obszernie wynotowano wszelkie imprezy kulturalne jakie odbywają się w mieście w 
danym miesiącu.  Prócz  tego informacja  taka  dostarczana  jest  niezależnie  przez  daną  instytucję 
kultury oraz zamieszczana na stronach internetowych. Mimo to słychać głosy, że informacja ta jest 
za mało dostępna. Jeżeli ograniczyłoby się indywidualną działalność promocyjno – informacyjną 
Domów Kultury, pociągnie to za sobą dużo głosów sprzeciwu. Same instytucje bardzo racjonalnie 
podchodzą  do  swoich  wydatków,  gdyż  nie  dysponują  budżetami  pozwalającymi  przeprowadzić 
wielkie  kampanie informacyjne.  Pani Naczelnik zaznaczyła też,  iż  największą grupą odbiorców 
wydarzeń w danym domu kultury jest społeczność lokalna i rzadko kiedy zdarza się, że na daną 
imprezę przychodzi więcej ludzi z ościennych dzielnic. Jest też serwis ultramaryna, która szeroko 
współpracuje z katowickimi instytucjami kultury i zamieszcza informacje o danych wydarzeniach.

Odnosząc  się  do  proponowanej  formy  przedstawienia  informacji  o  wydarzeniach  jako 
broszury,  Pani  Naczelnik  stwierdziła,  iż  zastanawiano  się  nad  tym  aby  w  postacie  zadania 
zleconego nie przekazać stworzenia takiego informatora miejskiego jednej z instytucji. Nie doszło 
jednak  do  realizacji  tego  pomysłu,  gdyż  ogrom  pracy  logistycznej  (zachęcenie  instytucji 
kulturalnych do przekazywania informacji, zbieranie i weryfikowanie jej) a także nakład finansowy, 
nie byłby adekwatny do otrzymanych rezultatów. Pani Naczelnik wie, że w innych miastach takie 
informatory kulturalne działają, tam jednak jest znacznie mniejsza skala zarówno instytucji, jaki i 
oferowanych przez nie wydarzeń. W Krakowie taka broszura tworzona jest przez krakowskie biuro 
festiwalowe,  jednak  umieszczane  są  tam  wybiórcze  informacje,  głównie  o  najważniejszych 
imprezach w mieście. Podsumowując Pani Naczelnik zaznaczyła, iż powstanie takiej broszury w 
mieście Katowice pociągałoby znaczne koszty i wiązałoby się z powołaniem odrębnego zespołu 
ludzi.

Radny Bartosz WYDRA nawiązując się  do prośby o zestawienie kosztów wydawnictw 
jakie są kolportowane przez instytucje kultury, poprosił aby ujęto w nim też koszty jakie na ten cel 
przeznacza Instytucja Kultury Katowice „Miasto Ogrodów”. Zdaniem Pana Radnego od momentu 
powołania tej instytucji środki jakie miały zwiększyć budżety Miejskich Domów Kultury, zostały 
przeznaczone na jej działalność.
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Pani Edyta SYTNIEWSKA – Naczelnik Wydziału Kultury w odpowiedzi stwierdziła, iż 
to  nie  tak,  gdyż Domy Kultury otrzymują stałe  środki  na prowadzenie swojej  działalności.  Na 
pozostałe  zadania  zlecone  są  dotacje  celowe,  które  stanowią  odrębne  środki.  Pani  Naczelnik 
wyjaśniła,  iż  instytucje  kultury  przygotowują  na  dany  rok  budżetowy  plan  merytoryczno  – 
finansowy i  generalnie  ma to być taki  plan który ma zabezpieczyć  ich działania.  Na pozostałe 
wydarzenie ma dotacje zleconą. Jeżeli w ciągu roku zaistnieje jakieś wydarzenie którego instytucja 
kultury nie była w stanie przewidzieć, ale chce się włączyć w organizacje, bo jest to ważne dla 
społeczności lokalnej, to wtedy może wystąpić z wnioskiem o dodatkowe środki, i decyzją Państwa 
Radnych takie środki z rezerwy budżetowej można przyznać w formie dotacji celowe na zadanie 
zlecone.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu wobec 
braku dalszych głosów w dyskusji  podziękował za wyczerpujące informacje i  odpowiedzi jakie 
udzielili  przedstawiciele  poszczególnych domów kultury.  Jak zaznaczył  Pan Przewodniczący w 
kwestii wydawania broszury o wydarzeniach kulturalnych w mieście największy problem dotyczy 
zagadnienia organizacyjno – logistycznego, nie mniej jakiekolwiek wnioski będzie można podjąć 
po zapoznaniu się z zestawieniem o którym mówiła Pani Naczelnik Edyta Sytniewska. Następnie 
Pan  Przewodniczący  zamknął  przedmiotowy  temat,  proponując  przejście  do  kolejnego  punktu 
porządku posiedzenia.

Pkt 6. Opiniowanie Projektów uchwał.

 Pan Tomasz SZPYRKA – Przewodniczący Komisji Kultury Promocji i Sportu 
poinformował, iż na przedmiotowe posiedzenie nie wpłynęły projekty uchwał wymagające opinii 
Komisji Kultury, Promocji i Sportu.

Pkt 7. Sprawy różne.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
poinformował, iż na przedmiotowe posiedzenie Komisji wpłynęły następujące pisma:

1. Pismo Klubu Sportowego Rozwój Kopalni Wujek w Katowicach w sprawie wsparcia 
działalności klubu Sportowego Rozwój Katowice. (data wpływu do BRM: 22.06.2015r.) 
+ pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice w przedmiotowej sprawie.

2. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.4.2015.ŁK z dnia 20.04.2015r., o 
opracowanie sprawozdania podsumowującego realizację 8 edycji „Katowickiego 
Karnawału Komedii” zarówno w kwestii programowej jak i finansowej.

3. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.6.2015.ŁK z dnia 15.06.2015r., o 
przeprowadzenie remontu ścieżek rowerowych biegnących wokół stawu Łąka oraz 
stawu kajakowego, jak również uregulowanie i oczyszczenie rowów melioracyjnych 
przy ścieżce biegnącej wzdłuż lotniska Muchowiec oraz odpowiedź uzupełniająca.

4. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.1.2015.ŁK z dnia 19.01.2015r., o 
ustalenie corocznej, stałej, dolnej granicy wydatków budżetowych przeznaczonych na 
dotacje sportu kwalifikowanego w wysokości 3.000.000,00 zł.

5. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.5.2015. ŁK z dnia 18.05.2015r., aby w 
programie budowy 3 krytych basenów 25 metrowych, ująć w założeniach projektowych 
powstanie jednego basenu pełnowymiarowego 50 metrowego, wraz z podaniem jego 
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kosztów.

Przedmiotowe pisma Radni – członkowie Komisji Kultury, Promocji i Sportu przyjęli do 
wiadomości.

Pkt. 8 Wolne wnioski.

W ramach wolnych wniosków Pan  Włodzimierz Zarodkiewicz –  Wiceprezes Miejskiego 
Szkolnego Związku. Sportowego w Katowicach, zgłosił uwagi dotyczące nie ujęcia w planie pracy 
komisji  tematu  związanego  z  podsumowaniem  wyników  współzawodnictwa  sportowego  w 
katowickich szkołach, zarówno przez Komisję Kultury, Promocji i Sportu, jak i Komisję Edukacji. 
Jak zaznaczył niedawno odbyła się impreza podsumowująca rywalizację międzyszkolną, na której 
jednak zabrakło przedstawicieli władz miasta. Pan Wiceprezes zwrócił się z prośbą o ujęcie takiego 
punktu w planie komisji.

Pan  Tomasz  SZPYRKA  –  Przewodniczący  Komisji  Kultury  Promocji  i  Sportu 
zaznaczył, iż komisja przyjrzy się planu pracy i postara się umieścić w najbliższym posiedzeniu 
punkt dotyczący  współzawodnictwa sportowego w katowickich szkołach.

Wobec braku dalszych wniosków i zgłoszeń w dyskusji, 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

Przewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu

Tomasz SZPYRKA
Wiceprzewodniczący

Komisji Kultury, Promocji i Sportu

Krzysztof PIECZYŃSKI
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