
Uchwała nr LV/1164/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 27 lutego 2006r. 

 
 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z przebiegu Konkursu Inicjatyw 
Kulturalnych Katowic w 2005 roku. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
((Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz pkt. 20 Regulaminu Konkursu 
Inicjatyw Kulturalnych Katowic stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/56/03 Rady 
Miejskiej Katowic z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
powołania Konkursu Inicjatyw Kulturalnych Katowic 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
 

§1. Przyjąć sprawozdanie roczne z przebiegu Konkursu Inicjatyw Kulturalnych  
Katowic w 2005 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter



Załącznik do  Uchwały  
nr LV/1164/06 

Rady Miasta Katowice 
z dnia 27 lutego 2006r. 

 
 
 

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU INICJATYW  
KULTURALNYCH KATOWIC W 2005 ROKU 

 
 Konkurs Inicjatyw Kulturalnych Katowic jest organizowany od 1995 roku, obecnie 
zgodnie z uchwałą nr V/56/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 17 lutego 2003 roku. Celem 
Konkursu jest: wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, prezentacja nowych inicjatyw 
twórczych, zwiększenie udział kultury w życiu społeczności lokalnych oraz promocja 
Katowic. 
Konkurs jest przeprowadzany w następującej formie:  
1) każdego roku odbywają się trzy edycje konkursu (w miesiącu lutym, maju i wrześniu), 
2) w ramach konkursu dofinansowywana jest Seria Wydawnicza Miasta Katowice 
„Biblioteka Katowicka”(od 2000 roku), 
3) wnioski przyjmowane są w  ujednoliconej formie – na  karcie zgłoszenia, 
4) składane wnioski są rozpatrywane w następujących dziedzinach: 

- MUZYKA ( dotyczące: konferencji muzycznych, festiwali itp.); 
- PLASTYKA ( dotyczące: wystaw, katalogów do wystaw itp.); 
-UPOWSZECHNIANIE KULTURY (dotyczące: konferencji, imprez z pogranicza 
różnych dziedzin kultury itp.); 
-  TEATR (dotyczące: festiwali teatralnych, przeglądów, spektakli itp.); 
- WYDAWNICTWA (dotyczące: kontynuacji Serii Wydawniczej Miasta Katowice 
„Biblioteka Katowicka”, w ramach której wydawane są pozycje utrwalające w formie 
wydawniczej najcenniejsze opracowania związane z miastem, z zakresu historii, 
literatury, sztuk pięknych, biografistyki i wszelkich innych dziedzin wiążących się z 
kulturą oraz dziedzictwem kulturowym miasta i regionu. Seria ma z założenia 
charakter elitarny).  

 
W okresie od 1.01. - 31.12.2005 roku do trzech edycji Konkursu zgłoszono 96 wniosków, z 
których dofinansowano 47, na ogólną kwotę 323 330,00 zł. 
W załączeniu tabelaryczne zestawienie dofinansowanych wniosków ( załącznik Nr 1). 
 

 

 
 


