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Rada Miasta Katowice          Katowice, 9.01.2017 r. 
Komisja Kultury, Promocji i Sportu         
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY  
KOMISJI KULTURY, PROMOCJI I SPORTU 

 RADY MIASTA KATOWICE 
ZA 2016 ROK 

 
 
Na mocy uchwały nr III/7/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 
komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania, powołana została 
Komisja Kultury, Promocji i Sportu. Uchwałą nr III/8/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 grudnia 
2014 r. ustalony został skład osobowy ww. Komisji.  
W wyniku podjęcia uchwały nr III/9/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie 
wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice, wybrani 
zostali wiceprzewodniczący Komisji.  
Uchwałą nr V/70/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniającą uchwałę  
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice, zmienił się skład 
osobowy Komisji. Członkiem Komisji został Pan radny Tomasz Szpyrka, który w wyniku podjęcia 
uchwały nr V/71/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniającej uchwałę  
w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 
Katowice, został wybrany przewodniczącym Komisji. 
Na mocy uchwały nr XXIII/444/16 Rady Miasta Katowice z dnia 6.04.2016 r. zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice, zmienił się skład 
osobowy Komisji Kultury, Promocji i Sportu. Nowym członkiem Komisji został Pan radny Adam 
Skowron, natomiast Pan radny Maciej Biskupski (dotychczasowy członek Komisji) został członkiem 
Komisji Polityki Społecznej. 
W rezultacie podjęcia wyżej wymienionych uchwał Rady Miasta Katowice – Komisja Kultury, 
Promocji i Sportu liczyła 10 członków oraz działała w następującym składzie osobowym: 
 

1. Arkadiusz GODLEWSKI, 
2. Tomasz MAŚNICA, 
3. Krzysztof PIECZYŃSKI – Wiceprzewodniczący Komisji, 
4. Piotr PIETRASZ, 
5. Borys PRONOBIS, 
6. Adam SKOWRON (do dnia 6.04.2016 r.- Maciej BISKUPSKI), 
7. Tomasz SZPYRKA - Przewodniczący Komisji, 
8. Aleksander USZOK, 
9. Bartosz WYDRA, 
10. Andrzej ZYDOROWICZ – Wiceprzewodniczący Komisji. 
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Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o Plan Pracy Komisji Kultury Promocji  
i Sportu Rady Miasta Katowice na 2016 rok, przyjęty uchwałą Nr XIX/368/15 Rady Miasta Katowice 
z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na 
rok 2016. 
 

W okresie sprawozdawczym miało miejsce łącznie 11 posiedzeń: 7 stacjonarnych oraz 4 wyjazdowe 
na terenie: Muzeum Śląskiego, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Działu Etnologii Miasta filii 
Muzeum Historii Katowic i Parku Zadole.  
 

Podczas posiedzeń Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy. W oparciu o materiały 
dostarczane radnym, wyjaśniano wątpliwości w zakresie tematów będących przedmiotem  obrad. 
Frekwencja na posiedzeniach kształtowała się na poziomie 77,27 %. 
 

W posiedzeniach Komisji Kultury, Promocji i Sportu ponadto uczestniczyli m.in. Dyrektor Muzeum 
Śląskiego, Dyrektor Naczelny i Programowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 
Dyrektor Muzeum Historii Katowic, Prezes GKS GieKSa Katowice, Prezes K.S. Rozwój Katowice, 
Dyrektor MOSiR w Katowicach, przedstawiciele PTWP Event Center (operator Spodka i 
Międzynarodowego Centrum Kongresowego), przedstawiciele: Urzędu Miasta Katowice, jednostek 
organizacyjnych oraz związków i klubów sportowych, a także radni Jednostek Pomocniczych. 
 

Komisja uzyskała odpowiedzi od adresatów wniosków, w zakresie planowanych lub podjętych 
działań, dotyczących tematów zgłaszanych we wnioskach wystosowanych przez Komisję. 
 

Tematy poruszane na posiedzeniach Komisji dotyczyły m.in: 
• starań Katowic o tytuł Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie Muzyki, 
• stanu przygotowań do Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji 1A, 
• edukacji regionalnej, jako elementu strategii kulturalnej miasta, 
• funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Kongresowego, 
• funkcjonowania GKS Katowice jako klubu wielosekcyjnego i współpracy GKS Katowice i 

Rozwoju Katowice, 
• przygotowań do akcji „Lato w mieście”, i „Zima w mieście” 
• oceny funkcjonowania przestrzeni katowickiego rynku (podsumowanie rocznej działalności). 

 

Komisja na podstawie analizy przedłożonych dokumentów opiniowała:  wykonanie budżetu miasta 
Katowice za 2015 rok, wykonanie budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku i projekt 
budżetu miasta Katowice na 2017 rok.  
 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu opiniowała następujące projekty uchwał: 
● projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok, 
● projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania 

programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku”, 
● projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”,  „Informacji o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 
roku” oraz  „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
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instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego 
Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”, 

● projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice na lata 2017- 2035, 

● projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 
2017 rok, 

● projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu Zadań Społecznych  
i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok, 

● projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum 
Historii Katowic w Katowicach, 

● dwa projekty uchwał Rady Miasta Katowice zmieniające uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn: 
„Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległymi terenem 
dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum 
Śląskiego w Katowicach”, 

● projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta 
Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017, 

● projekt uchwały Rady Miasta Katowice uchylającej uchwałę w sprawie współfinansowania  
i współorganizacji na terenie Miasta Katowice, Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open  
w latach 2015-2021, 

● projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn: „Stworzenie koncepcji 
utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego  
w Katowicach". 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja wydała łącznie 14 opinii, w tym: 12 opinii dotyczących 
projektów uchwał, 1 opinię dotyczącą przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji  
i Sportu za 2015 rok oraz 1 opinię dotyczącą przyjęcia planu pracy Komisji na 2017 rok. 
 

Komisja Kultury, Promocji i Sportu oraz radni- członkowie  Komisji wystąpili odpowiednio z 3 
wnioskami i 5 zapytaniami do Prezydenta Miasta Katowice.  
 

Wnioski i zapytania dotyczyły m.in.: 
• zabezpieczenia środków finansowych na budowę pod Spodkiem reprezentacyjnego miejsca 

sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalno-sportowe, 
• podjęcia współpracy z zarządem województwa śląskiego w celu poprawienia infrastruktury 

parkingowej w katowickiej Strefie Kultury oraz podjęcia działań zmierzających do 
zapewnienia większej liczby miejsc parkingowych w bezpośrednim otoczeniu siedziby 
Muzeum Śląskiego oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 
Katowicach, 

• ułatwienia osobom niepełnosprawnym wjazdu do Działu Etnologii Miasta- Oddziału MHK w 
Katowicach-Nikiszowcu, 

• przedstawienia informacji dotyczącej stanu i perspektyw odpowiedniego zabezpieczenia 
obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby 
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ratowników wodnych oraz informacji dotyczącej współpracy w tym zakresie z Akademią 
Wychowania Fizycznego w Katowicach, 

• przedstawienia zakresu i harmonogramu prac oraz terminu oddania do użytku lodowiska 
JANTOR II oraz kompleksowej informacji dotyczącej otwarcia lodowiska w Murckach. 

 

Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Kultury, Promocji  
i Sportu w roku 2016 zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji nr: BRM.0012.5.1.2016 -  
BRM.0012.5.11.2016, które znajdują się na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice.  
 
 

     Przewodniczący 
       Komisji Kultury, Promocji i Sportu 

 

     Tomasz SZPYRKA 
 

 


