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UCHWAŁA NR VIII/124/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania "Kierunków działania miasta Katowice w zakresie kultury 
fizycznej" za rok 2010. 

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 zm.), 

Rada Miasta Katowice 

uchwala : 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania "Kierunków działania miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej" za 
rok 2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice 

Jerzy Forajter



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/124/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania "Kierunków działania miasta Katowice w zakresie kultury fizycznej" za rok
2010

Zalacznik1.doc









ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr VIII/124/11








Rady Miasta Katowice 









z dnia 18 kwietnia 2011r.

SPRAWOZDANIE


Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE


W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 


ZA 2010 ROK


Doceniając szczególną rolę sportu i rekreacji w procesie kształcenia, wychowania, ograniczania patologii społecznych, organizacji czasu wolnego, podnoszenia zdrowotności dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych podjęto szereg działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Katowic w tym zakresie.


REALIZACJA CELÓW:


1. W ZAKRESIE OGÓLNYM:


Wzorem lat ubiegłych, również w 2010 roku została przyznana Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu.  Wyróżnienie to przyznawane jest za wybitne osiągnięcia sportowe, bądź za szczególny wkład w rozwój kultury fizycznej w naszym mieście. Do 2009 r. przedmiotowa Nagroda przyznawana była  na podstawie uchwały Nr XXIII/401/04 Rady Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2004 r. Praktyka stosowania zawartych w niej przepisów dowiodła konieczności wprowadzenia zmian, które pozwoliły by na sprawniejsze  funkcjonowanie. W dniu 21 grudnia 2009 r. Rada Miasta Katowice przyjęła Uchwałę NR LI/1047/09 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Przede wszystkim dokonano zmiany okresu, za który przyznawana jest nagroda. W dotychczas obowiązujących przepisach nagrodę przyznawano w danym roku kalendarzowym za osiągnięcia roku poprzedniego. W nowej uchwale wprowadzono zapis, iż nagrodę przyznaje się za wyniki osiągnięte w okresie pomiędzy kolejnymi edycjami nagrody. Daje to możliwość uhonorowania wyników sportowych osiągniętych na krótko przed wręczeniem nagrody w danym roku. Ponadto wydzielona została nagroda, która będzie przyznawana w  kategorii najlepszy sportowiec Katowic oraz sportowa nadzieja Katowic. Podział ten pozwolił rozgraniczyć osiągnięcia uzyskane przez seniorów oraz młodzieżowców. Poszerzony został również katalog osiągnięć za które przyznawane są nagrody, m. in. o reprezentowanie Polski w grach zespołowych. Zrezygnowano z podziału na pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. zawartymi w Uchwale Nr XXIII/401/04 Rady Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2004 r. w przedmiotowej sprawie.


Podobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku na Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu została przeznaczona z budżetu miasta kwota 20.000 zł, a zgodnie z zapisami powyższej uchwały środki te dzielone są w następujących proporcjach : 


-  90 % czyli 18. 000 zł na nagrody dla sportowców  oraz


- 10 % czyli 2.000 zł na nagrody dla działaczy sportowych i trenerów .


W 2010 r. do Nagrody zgłoszono następującą liczbę wniosków:


56 wnioski w kategorii najlepszego zawodnika,


8 wniosków w kategorii najlepszego działacza sportowego i trenera,


4 wnioski zgłaszające drużyny.




W oparciu o opinię Komisji Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu, która obradowała w dniu 13 kwietnia 2010 r. Prezydent Miasta Katowice przyznał następujące Nagrody:


NAGRODA SPECJALNA Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu dla następujących zawodników:


 Justyna Kowalczyk - AZS AWF Katowice - biegi narciarskie,


 Tomasz Sikora - AZS AWF Katowice – biathlon



Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu dla  najlepszych sportowców: 


1.   Dominika Mosler – AZS AWF Katowice – szermierka


2.  Sylwia Jaśkowiec  - AZS AWF Katowice – narciarstwo biegowe


3.  Monika Soćko – KS „Hetman Szopienice” - szachy 


Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu w kategorii: „Sportowa nadzieja Katowic” dla następujących zawodników: 


1. Monika Hojnisz – UKS „Lider” - biathlon 


2. Michał Świątkowski – KS „06 Kleofas Katowice” - boks


3. Artur Pióro – MKS „Pałac Młodzieży” - pływanie 


   Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu w kategorii najlepszy działacz   sportowy/trener w 2010 roku dla  Piotra Bortela –  trenera sekcji szermierki AZS AWF Katowice 



Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Katowice odbyła się w dniu                         30 kwietnia 2010 r.  w Miejskim Domu Kultury „Szopienice- Giszowiec”  Filia Nr 2 Plac Pod Lipami 1.



W dniu 25 czerwca 2010 r. została przyjęta Ustawa o sporcie, na mocy której przepisy Ustawy o kulturze fizycznej oraz Ustawy o sporcie kwalifikowanym przestały obowiązywać. Ustawa o sporcie weszła w życie z dniem 16 października 2010 r. W związku z powyższym koniecznym stało się dokonanie zmian w obowiązujących przepisach prawa miejscowego.  W dniu 25 października 2010 r. Rada Miasta Katowice przyjęła Uchwałę Nr LXVI/1337/10 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Niniejsza uchwała Rady Miasta Katowice uwzględnia zmiany w przepisach prawnych oraz określa zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień - Weszła w życie w dniu             7 lutego 2011 r. - w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 24 stycznia 2011 r. 



Również w dniu 25 października 2010 r. Rada Miasta Katowice przyjęła Uchwałę Nr LXVI/1338/10 w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, która uwzględniła zmiany w obowiązujących przepisach. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 29 grudnia 2010 r. i weszła w życie 14 dni po publikacji czyli 11 stycznia 2011 roku.



Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Katowicach wspiera również Programy miejskie „Babcia, dziadek i ja” oraz „Nas troje i więcej” poprzez bezpłatne lub ulgowe udostępnianie miejskich obiektów sportowych uczestnikom programów. 


WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ PROMOCJI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ za rok 2010


1) Przygotowanie oprawy konferencji prasowej przed XII Galą Konfrontacji Sztuk Walki w Spodku- usługa w zakresie organizacji wystaw, targów i kongresów. 


Organizacja imprezy- kulturalno sportowej odbywającej się na katowickim rynku w dniu 06.05.2010 połączonej z konferencja prasowa KSW


2) Usługa przygotowania i prowadzenia imprezy tanecznej w ramach akcji „ Ulica Mariacka” w dniu 20.05.2010. Pt. „Streetdancowa bitwa o Mariacką” kwota : 7564 zł brutto


Współorganizowanie imprezy sportowo- kulturalnej na ul Mariackiej.


3) Promocja miasta w ramach działalności klubu AZS AWF Katowice ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć Justyny Kowalczyk i Tomasza Sikory- wyróżnienie i  gratyfikacja zasług – kwota : 26 840 złotych


4) Wykonanie filmu promocyjnego „ Sportowe spotkanie miast partnerskich Katowice 2010” z przeznaczeniem na potrzeby promocyjne miasta Katowice. Kwota 1830 zł brutto


5) Wydruk Mapki rowerowej 700 zł brutto


Ulotki na Tour de Polgne  1225 zł brutto


6) Turniej Tenisowy mężczyzn:


-plakaty 405 zł brutto;


-foldery 2300 zł brutto;


-zaproszenia 438 zł brutto;


-ulotki 360 zł brutto;


-2 rodzaje plakatów (B2, A3) 855 zł brutto;


-ulotka 420


 7) Zakup koszulek kolarskich z logiem, z przeznaczeniem na potrzeby promocyjne miasta Katowice. 28. 07.2010 Kwota: 427 złotych brutto.



Ponadto z budżetu Wydziału Promocji została przekazana kwota 600.000 zł dla Klubu Sportowego GKS Katowice GIEKSA na promocję miasta poprzez sport. Umowa była zawarta 01.04.2010 r. NR. Umowy to : 867/2010. Kwota określana wypłacona w 3 ratach po 200.000 złotych brutto każda. Przedmiotem umowy było promowanie miasta Katowice i jego odznak w prowadzonej przez Wykonawcę działalności sportowej, podczas imprez sportowych organizowanych przez niego lub w których brał on udział , jak również na terenie klubowego stadionu i budynku klubowego znajdującego się na terenie obiektu. Promocja ta odbywała się poprzez: 


- umieszczenie herbu na i symboli miasta Katowice na strojach i sprzęcie używanym podczas imprez sportowych;


-promocję nazwy, herbu i symboli miasta na wyjazdach;


-ekspozycja nazwy, herbu i symboli miasta na konferencjach prasowych;


-promocja miasta w gazecie "Bukowa";


-dystrybucja materiałów promocyjnych otrzymywanych z UM Katowice;


-promocja miasta podczas imprez sportowych poprzez spoty nadawane przez megafony;


-promocja miasta na stronie klubu;


-umieszczenie hasła "Katowice- Miasto Wielkich Wydarzeń"


-przekazanie kompletu strojów klubowych dla potrzeb Wydziału Informacji i Promocji.


2. W ZAKRESIE REKREACJI :


    Na zadania sportowo - rekreacyjne Wydział  Sportu i Turystyki w 2010 r. wydatkował kwotę  149.333,41 zł na następujące imprezy:


		1.

		Międzynarodowy Turniej piłki siatkowej w Ostrawie

		800,00



		2.

		Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata juniorów w curlingu

		1700,00



		3.

		Mecz futsalu FC Nova – Lacio Rzym

		120,00



		4.

		Igrzyska z AZS - em

		3000,00



		5.

		Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu

		5000,00



		6.

		IV Mistrzostwa Polski w Iaido

		660,00



		7.

		Lodowisko sezonowe- GKS Murcki

		4403,53



		8.

		IV Mistrzostwa Polski w jodo

		300,00



		9.

		Indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach dzieci do lat 12

		1000,00



		10.

		Marszobieg Akademicki

		1000,00



		11.

		Mistrzostwa Województwa Śląskiego w jeździe szybkiej na lodzie

		267,50



		12.

		Wojewódzki turniej gier i zabaw szkół podstawowych

		350,00



		13.

		II Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Miast

		3200,00



		14.

		Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w koszykówce kadetek U16

		2500,00



		15.

		VI turniej finałowy wojewódzkiej gimnazjady

		7320,80



		16.

		Półfinał Mistrzostw Polski w koszykówce 

		1400,00



		17.

		Mistrzostwa Polski Samorządowców w tenisie ziemnym

		816,00



		18.

		Dni Polsko - Czeskie

		2200,00



		19.

		Międzynarodowy turniej piłki nożnej

		5000,00



		20.

		Pielgrzymka biegowa na uroczystość beatyfikacji ks. J. Popiełuszki

		1500,00



		21.

		Bieg POLONIA

		2310,00



		22.

		Baraż o awans do Ekstraligi piłki nożnej kobiet

		1500,00



		23.

		Mistrzostwa Polski w koszykówce dziewcząt

		1455,00



		24.

		Baraż o awans do Ekstraligi piłki nożnej kobiet

		3000,00



		25.

		1 KJS Transportowca

		3997,01



		26.

		Międzynarodowe Zawody Pływackie z cyklu Puchar Polski Masters

		3000,00



		27.

		Liga Murckowska

		2981,93



		28.

		Spotkanie Miast Partnerskich: Katowice – Ostrawa – Koszyce – Miszkolc

		960,00



		29.

		Spotkanie Miast Partnerskich: Katowice – Ostrawa – Koszyce – Miszkolc

		1120,00



		30.

		Klubowe Mistrzostwa Polski w Petanque

		1391,00



		31.

		Drużynowe mistrzostwa Polski w szachach drugiej ligi juniorów

		2200,00



		32.

		Turniej piłki nożnej Dana Cup

		4000,00



		33.

		Impreza motoryzacyjna I love rally

		1999,99



		34.

		Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

		1500,00



		35.

		Mini Tour de Pologne

		200,00



		36.

		Turniej na rozpoczęcie sezonu piłkarskiego

		1499,99



		37.

		II Mistrzostwa Katowic w siatkówce plażowej

		1989,50



		38.

		Współorganizacja uczestnictwa zawodników w Finale Mistrzostw Polski seniorów w petanque

		480,00



		39.

		IV Mistrzostwa Pracowników Samorządowych i Radnych GZM „Gorole razem z Hanysami”

		1600,00



		40.

		VII turniej koszykówki im. Klimontowicza

		2000,00



		41.

		Turniej piłki siatkowej kobiet drużyn drugoligowych

		1500,00



		42.

		Spływ kajakowy

		1437,89



		43.

		Współorganizacja uczestnictwa w rozgrywkach centralnej ligi juniorów PZHL

		10000,00



		44.

		XV jubileuszowy memoriał szachowy im. E. Oleja

		4000,00



		45.

		Mistrzostwa Polski w układach zbiorowych w gimnastyce artystycznej

		1600,00



		46.

		Rajd szlakiem wieży spadochronowej

		2093,46



		47.

		Mecz BKS Rawa Katowice – Kings Kraków w baseball

		500,00



		48.

		XXIII Międzynarodowy Miting Pływacki

		4000,00



		49.

		Międzynarodowy Turniej Unihokeja

		1962,93



		50.

		Międzynarodowy Turniej Katowice Cup w gimnastyce artystycznej

		4000,00



		51.

		Współorganizacja uczestnictwa w Mistrzostwach Świata juniorów w szachach

		2000,00



		52.

		Liga Murckowska – jesień 2010

		2000,00



		53.

		Mistrzostwa Świata w skacie sportowym

		3000,00



		54.

		Finał Pucharu Polski w iaido

		2000,00



		55.

		Festiwal slajdów podróżniczych

		176,90



		56.

		Turniej Barbórkowy w szermierce

		2000,00



		57.

		Rekreacja Ruchowa osób starszych Trzeciego Wieku

		8000,00



		58.

		Współorganizacja  uczestnictwa w Finale Halowych Mistrzostw Polski kobiet w piłce nożnej w kategorii seniorek

		2000,00



		59.

		Turniej rozgrywek ligowych  koszykówki w kategorii młodzik starszy 

		1100,00



		60.

		Współorganizacja uczestnictwa w Finale Halowych Mistrzostw Polski kobiet w piłce nożnej w kategorii juniorek

		2000,00



		61.

		Współorganizacja przygotowania do Mistrzostw Polski Juniorów w koszykówce mężczyzn

		4000,00



		62.

		Mecz III ligi w siatkówce mężczyzn

		500,00



		63.

		Rozgrywki ligowe koszykówki – turnieje ligowe 

		2000,00



		64.

		Rozgrywki II ligi piłki siatkowej kobiet- turnieje rozgrywek ligowych

		2980,00



		65.

		Rozgrywki ligi piłki siatkowej w kategorii młodziczek- turnieje ligowe

		2759,98



		

		Suma

		149333,41





  2010 r. wydatkowano kwotę 119.792,27 zł, w szczególności na zakup pucharów, emblematów, medali oraz nagród rzeczowych dla najlepszych sportowców biorących udział w zawodach sportowo - rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta takich jak :  


		1.

		XXI Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Sportowców

		671,00



		2.

		Silesia Rally Challange Zawody samochodowe

		2000,00



		3.

		III Międzynarodowe zawody narciarskie ANDALO 2010

		294,07



		4.

		Turniej piłki siatkowej HDK

		700,00



		5.

		Turniej bowlingowy

		181,98



		6.

		Turniej piłki nożnej rocznik 1999 - 2000

		600,00



		7.

		Turniej szachowy

		1200,00



		8.

		Finał XI edycji amatorskiej ligi hokeja

		490,88



		9.

		Międzynarodowy turniej o Puchar Śląska w hokeju na lodzie Sandvik Cup

		1599,98



		10.

		Akademickie Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej

		3965,81



		11.

		Nagroda Prezydenta miasta Katowice w dziedzinie sportu

		1125,00



		12.

		Zawody samochodowe

		999,30



		13.

		Integracyjne zawody sportowe

		499,99



		14.

		III turniej piłki nożnej dziewcząt

		1949,00



		15.

		VI turniej finałowy wojewódzkiej gimnazjady

		5249,66



		16.

		II Bieg Europejski Unia na 5

		1970,65



		17.

		Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

		2500,00



		18.

		II turniej ligi boccia 

		300,00



		19.

		Bieg patrolowy

		500,00



		20.

		Inauguracja sezonu żeglarsko - wędkarskiego

		950,36



		21.

		Otwarte zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

		500,00



		22.

		Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

		500,00



		23.

		Spotkanie piłkarskie Młodzież na Euro 2012

		2999,98



		24.

		Katowicka Spartakiada Honorowych Dawców Krwi

		600,00



		25.

		Minifest

		2995,29



		26.

		Powitanie Lata

		2995,23



		27.

		Zawody sportowe z okazji Dnia otwartego szkoły Policji

		1500,00



		28.

		Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

		699,47



		29.

		Wojewódzkie zawody jeździeckie osób niepełnosprawnych

		378,36



		30.

		Turniej Domów Dziecka

		1500,00



		31.

		Wiosennej turniej piłki ręcznej plażowej

		600,00



		32.

		Wiosenna wystawa drobnego inwentarza

		499,35



		33.

		Parafialny turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka

		1200,00



		34.

		 zakup pucharu na harcerską imprezę plenerową

		100,00



		35.

		Rywalizacja sportowo – rekreacyjna szkół w roku szkolnym 2009/2010

		6600,00



		36.

		Mistrzostwa Katowic w siatkówce plażowej

		600,00



		37.

		Spotkanie Miast Partnerskich: Katowice – Ostrawa – Koszyce – Miszkolc

		7660,67



		38.

		Spotkanie dzieci w ogrodach kurii z okazji Dnia Dziecka – Klub Inteligencji Katolickiej 

		500,00



		39.

		Turniej Finałowy Mistrzostw szkół w Minisiatkówce

		999,68



		40.

		Zawody strzeleckie

		242,78



		41.

		Konferencja metodyczno - szkoleniowa z koszykówki

		5928,00



		42.

		Międzynarodowy Dzień Sportu

		578,67



		43.

		V Jubileuszowy Turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka

		2000,00



		44.

		Spartakiada HDK

		600,00



		45.

		III Sportowy Turniej Bibliotekarzy




		999,62



		46.

		Turniej półfinałowy Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej

		1500,00



		47.

		Turniej tenisowy amatorów

		1610,00



		48.

		Amatorski turniej piłki nożnej Brynów Cup

		199,99



		49.

		Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej

		1000,00



		50.

		III etap Tour de Pologne

		325,18



		51.

		Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

		1000,00



		52.

		Zawody strzeleckie o Czarny Diament Ziemii Śląskiej

		2999,74



		53.

		XXI Międzynarodowy Turniej Tenisowy Seniorów Katowice Cup

		2999,25



		54.

		Tour de Załęże

		1000,00



		55.

		Dni Giszowca

		1980,60



		56.

		Turniej skata

		400,00



		57.

		II turniej golfowy PKO BP 

		1000,00



		58.

		Turniej tenisowy ITF Woman's Katowice Open 2010

		1500,00



		59.

		Bieg uliczny po Zarzeczu 

		454,17



		60.

		Turniej koszykówki ulicznej Silesian Streetball Katowice 2010

		1907,36



		61.

		Dni Szopienic 

		1497,91



		62.

		Dni Kostuchny

		1800,00



		63.

		Turniej piłkarski 

		199,99



		64.

		Turniej piłki nożnej HDK

		1000,00



		65.

		Puchar śląska Nordic Walking

		2865,77



		66.

		Jubileuszowy zlot z okazji 100-lecia harcerstwa Kraków 2010 

		6598,98



		67.

		Pogoń za lisem – zawody jeździeckie

		1000,00



		68.

		III Memoriał im. J. Czaji w zapasach 

		2000,00



		69.

		IV Miting Katowicki w brydżu sportowym

		2000,00



		70.

		VII Integracyjna Spartakiada Przedszkolaków

		2500,00



		71.

		I Długodystansowy Puchar Śląska w wędkarstwie

		450,00



		72.

		I turniej w ramach ogólnopolskiej ligi dzieci i młodzieży w ju-jitsu




		999,99



		73.

		Turniej drużynowy juniorów do lat 17-tu w podnoszeniu ciężarów

		429,44



		74.

		Parada Hourse Show 2010  CSI Katowice

		149,67



		75.

		Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej

		1477,37



		76.

		Zakup strojów sportowych dla drużyn biorących udział w rozgrywkach ogólnopolskich i międzynarodowych reprezentacji  samorządu miasta Katowice 

		2422,08



		77.

		II Długodystansowy Puchar Śląska w wędkarstwie

		1000,00



		

		Suma

		119792,27





		    W 2010 r. Wydział Sportu i Turystyki wydatkował kwotę 11.273,43 zł  ( Dział 630 Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki §4300 – zakup usług pozostałych ) 


1.

		Promocja atrakcji turystycznych miasta Katowice

		2302,25



		2.

		Rajd Rowerowy

		2000,00



		3.

		Wycieczka integracyjna- Stowarzyszenie SANiS

		1105,50



		4.

		Druk mapy Atrakcje Centrum Katowic 

		4499,99



		5.

		Stelaże do tablic informacyjno – edukacyjnych promujących atrakcje turystyczne Katowic 

		856,00



		6.

		Wycieczka turystyczna  z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

		332,79



		7.

		Festiwal slajdów podróżniczych

		176,90



		

		SUMA

		11273,43





Miejskie obiekty sportowe, którymi zarządza MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  w Katowicach były przygotowane do dyspozycji mieszkańców miasta Katowice. 


               Udostępnianie mieszkańcom gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych.


Ośrodek udostępnia następujące obiekty sportowe:


Kąpielisko "BUGLA"


Kąpielisko "ROLNA"


Kąpielisko "ZADOLE"


Hala sportowa "Józefowska"


Sala gimnastyczna  "SPODEK"


Lodowisko przy  "SPODEK" 


Lodowisko otwarte przy ul. Kościuszki


Lodowisko sezonowe przy „Spodku”


Lodowisko "JANTOR"


Stadion Miejski przy ul. Bukowej


Kąpielisko MORAWA ( sezonowe)


Kemping 215


Boisko i Hala Kolejarz ( w remoncie)


Boisko sportowe przy ul. Boya - Żeleńskiego


Ośrodek sportowy "SŁOWIAN"


Ośrodek sportowy  "SZOPIENICE" 


Ośrodek sportowy „HETMAN”


Boisko "POD MŁYNEM"


Boisko  „RAPID”


Boisko „MURCKI”


Obiekt sportowy „PODLESIANKA”



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach informuje, iż koszty obiektów za 2010 rok wyniosły:


Obiekt:                           Poniesiony koszt funkcjonowania za 2010r


  1. ORW „Rolna”                                      725.821,11


  2. ORW „Bugla”                                   1.712.918,64


  3. ORW „Zadole”                                     943.700,38


  4. Camping 215                                        567.813,03


  5. Hala „Józefowska”                              531.213,79


  6. Lodowisko „Spodek”                        1.805.008,91


  7. Sala gimnastyczna „Spodek”                401.017,54


  8. Boisko „Rapid”                                     755.129,91


  9. Lodowisko „Jantor”                            1.956.614,23


10. OS „Słowian”                                        613.924,63


11. OS „Szopienice”                                 2.504.798,15


12. OS „Hetman”                                         803.283,56


13. Staw „Morawa”                                     69.160,03


14. Boisko „Murcki”                                   12.134,70


15. Boisko przy ul. Samsonowicza                  671,00


16. Lodowisko sezonowe                          304.354,52


17. Boisko „Pod Młynem”                          11.256,38


18. Hala i Boisko Kolejarz                        400.446,42


19. Stadion Miejski przy Bukowej         1.871.554,06


20. Boisko przy B. Żeleńskiego                472.700,66


21. Hala Spodek                                   11.549.183,08


22. OS „Podlesianka”                                457.590,12


23. Klub Wodniacki „Maroko”                  189.742,82


Wykonanie kosztów obiektów wyliczono w wartości netto powiększonej  o nie odliczony podatek VAT oraz narzut kosztów administracyjnych. Wydatki związane z inwestycjami powiększają koszty obiektów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne.



Organizowanie imprez rekreacyjnych o charakterze ogólnomiejskim :


 01.01.2010r. – 31.01.2010r.                    


23.01          Szopienice Cup 2010


                 -  OS „Szopienice”


                   uczestniczyło -  6 drużyn, łącznie ok. 80 zawodników.


31.01          Turniej trampkarzy w piłce nożnej


                  -  Sala gimnastyczna „Spodek”


                    uczestniczyło – 10 drużyn, łącznie ok. 120 zawodników.


31.01          Turniej piłki nożnej


                  -  OS „Szopienice”   uczestniczyło – 8 drużyn, łącznie ok. 90 zawodników.         


Ślizgawki ogólnodostępne


Lodowisko „SPODEK”


W soboty i niedziele godz. 15:00-17.00 oraz w środy w godzinach 18:30-20:30 


Łącznie w styczniu odbyło się 11 ślizgawek, w których udział wzięło 3 512 osób. 


Lodowisko „JANTOR”


W soboty i niedziele godz. 15:00-16.45 oraz w czwartki w godzinach 17:00-19:00 


Łącznie w styczniu odbyło się 11 ślizgawek, w których udział wzięło 3 014 osób.


 Ślizgawki ogólnodostępne na lodowisku sezonowym przy „Spodku” 


- codziennie w godz. 8.00-22.00. Łącznie w marcu udział wzięło 800 osób.


15.02-26.02 -  Akcja „ZIMA W MIEŚCIE 2010”


Zajęcia z koszykówki – sala gimnastyczna "Spodek", 


 w dniach 15.02-19.02 i 22.02-25.02 


uczestniczyło – 180 osób  


Zajęcia z piłki nożnej - sala gimnastyczna  "SPODEK" i „SZOPIENICE”                       


w dniach  22.02-25.02 i oraz codziennie na boiskach ośrodku sportowego „RAPID”


 uczestniczyły – 663 osoby    


Zajęcia z siatkówki – hala sportowa ul. Józefowska 40


We wtorki, czwartki i piątki na dużej Sali gimnastycznej.


uczestniczyły – 54 osoby


Tenis stołowy – Ośrodek sportowy "SŁOWIAN", sala gimnastyczna  "SPODEK",


Kąpielisko„ZADOLE”


w dniach 15.02-19.02 i 22.02-26.02


uczestniczyły – 164 osoby


Zapasy – hala sportowa przy ul. Józefowskiej 40


w dniach 15.02-19.02 i 22.02-26.02


uczestniczyło – 117 osób


 Aikido – hala sportowa przy ul. Józefowskiej 40


 w dniach 15.02-19.02


uczestniczyło – 200 osób


Ju-Jitsu – sala gimnastyczna przy ul.  Józefowskiej 


w poniedziałki i środy uczestniczyło – 41 osób


Ślizgawki – Lodowisko S


w dniach 15.02-19.02 i 22.02-26.02


uczestniczyło – 1495 osób


Ślizgawki – Lodowisko Jantor


w dniach 15.02-19.02 i 22.02-26.02


uczestniczyło – 1500 osób


Ślizgawki – Lodowisko sezonowe przy „Spodku”


w dniach 15.02-19.02 i 22.02-26.02


uczestniczyło –2400 osób


01.02.2010r. – 28.02.2010r.


20.02             Turniej w Piłce Nożnej (rocznik 1999, 2000)                                    


                       sala gimnastyczna „Spodek”.


                       w turnieju wzięło udział 7 drużyn – ok. 75 zawodników      


26-28. 02      Akademickie Mistrzostwa Polski w Futsalu


                      OS „Szopienice”


                      W trzydniowych rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, w sumie ok. 190 osób        


26.02            Turniej Piłki Nożnej Halowej


                      sala gimnastyczna „Spodek”


                      uczestniczyło -  16 drużyn , ok. 180 zawodników 


Ślizgawki ogólnodostępne:


Lodowisko „SPODEK”


W soboty i niedziele godz. 15:00-17.00 oraz w środy w godzinach 18:30-20:30 


Łącznie w lutym odbyło się 12 ślizgawek, w których udział wzięło 4455 osób. 


Lodowisko „JANTOR”


W soboty i niedziele godz. 15:00-16.45 oraz w czwartki w godzinach 17:00-19:00 


Łącznie w lutym odbyło się 9 ślizgawek, w których udział wzięło 2 321 osób.


 Ślizgawki ogólnodostępne na lodowisku sezonowym przy „Spodku” 


- codziennie w godz. 8.00-22.00. Łącznie w marcu udział wzięło 2 186 osób.


01.03.2010r. – 31.03.2010r.


Ślizgawki ogólnodostępne


Lodowisko „SPODEK”


W soboty i niedziele godz. 15:00-17.00 oraz w środy w godzinach 18:30-20:30 


Łącznie w marcu odbyło się 9 ślizgawek, w których udział wzięły 1 662 osoby. 


Lodowisko „JANTOR”


W soboty i niedziele godz. 15:00-16.45 oraz w czwartki w godzinach 17:00-19:00 


Łącznie w marcu odbyło się 10 ślizgawek, w których udział wzięło 1 855 osób.


 Ślizgawki ogólnodostępne na lodowisku sezonowym przy „Spodku” 


- codziennie w godz. 8.00-22.00. Łącznie w marcu udział wzięły 1 944 osoby.


01.04.2010r. – 30.04.2010r.


8-10.04       Międzynarodowy Turniej o Puchar Śląska – Sandvik Cup w hokeju na lodzie 


                    Lodowisko „Spodek”


                    w zawodach wystartowało ok. 100 zawodników 


10.04            Finał Pucharu Polski Amatorów Ligii Hokeja w sezonie 2009/2010


                     Lodowisko „Jantor”


                     w turnieju wystartowały 2 drużyny


24.04            I Bieg Przełajowy Grand Prix MOSiR


                     Park Leśny przy kąpielisku „Zadole”


                     w biegu przełajowym wzięło udział 158 zawodników


Ślizgawki ogólnodostępne


Lodowisko „SPODEK”


W kwietniu odbyła się 1 ślizgawka w której udział wzięło  150 osób 


Lodowisko „JANTOR”


W soboty i niedziele godz. 15:00-16.45 oraz w czwartki w godzinach 17:00-19:00 


Łącznie w kwietniu odbyło się 5 ślizgawek w których udział wzięło 329 osób.


01.05.2010r. – 31.05.2010r.


4.05            Półfinał Mistrzostw Katowic Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej   


                   Boisko piłkarskie „Rapid”


                   w zawodach łącznie udział wzięło ok. 48 osób


8.05           II Turniej Ligii Śląskiej Niepełnosprawnych Boccia 


                  OS „Szopienice”


                  w turnieju uczestniczyło ok. 50 zawodników      


8.05               II Bieg Przełajowy  Grand Prix MOSiR Katowice


                      Park Leśny przy kąpielisku „Zadole”


                      w biegu przełajowym udział wzięło 166 zawodników


11-12.05
III Turniej Piłki Nożnej                     


                        Boisko piłkarskie „Rapid”


                        w turnieju uczestniczyło 16 drużyn – ok.160 zawodników


12.05               VI Wojewódzka Gimnazjada w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców


                        OS „Szopienice” oraz Sala gimnastyczna „Spodek”


                        w zawodach wzięło udział ok. 200 chłopców i dziewcząt 


15.05               Mistrzostwa Śląska Juniorek i Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów


                        OS „Szopienice”


                        w mistrzostwach wzięło udział 5 kobiet oraz 21 mężczyzn do lat 16


22.05               III Bieg Przełajowy  Grand Prix MOSiR Katowice


                        Park Leśny przy kąpielisku „Zadole”


                        w biegu przełajowym udział wzięło 130 zawodników


01.06.2010r. – 30.06.2010r.


09.06               Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych 



 OS „Szopienice”


                        w turnieju wzięło udział ok. 100 osób szkół specjalnych z Katowic oraz z                   


                        województwa Śląskiego z Siemianowic Śląskich i Mysłowic


    11,17-18.06      Turniej Piłkarski Wojewódzkiej Gimnazjady i Licealiady 


                              Młodzieży Szkolnej


                         OS „Szopienice”


                         W zawodach  wzięło udział ok. 100 zawodników


12.06               XIX Memoriał im. Czesława Białasa


                        OS „Szopienice”


                        w zawodach wystartowało 6 zawodniczek oraz 23 zawodników z 11 klubów                                                                                                   


12.06               Festiwal Sportowy Organizacji Środowiskowej


                        OS „Słowian”


                         w festiwalu sportowym wzięło udział ok. 300 osób


19.06               Zawody Pożarnicze


                        OS „Szopienice”


                        W imprezie  wzięło udział około 100 osób


19.06                  Półfinał Mistrzostw Polski Dziewcząt 


                         Stadion Miejski „Bukowa”


                         W turnieju wzięło udział 5 drużyn, łącznie ok. 46 osób  


19.06                X Bieg Uliczny „Polonia” Katowice - Sosnowiec


                         Katowice (OS „Szopienice”)  -  Sosnowiec


                         w biegu udział wzięło 96 zawodników   


„Lato w mieście”


01.07–31.08.2010r.


W ramach akcji „Lato w mieście 2010” Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach udostępnił obiekty sportowe, z których korzystać można było wg harmonogramu uwzględniającego następujące bloki sportowe:


- koszykówka,


- siatkówka,


- piłka nożna,


- gimnastyka artystyczna,


- ABC pływania,


- wakacje na wodzie,


- tenis stołowy,


- skate park,


- siłownia,


- tenis ziemny


- ścianka do tenisa


-siatkówka plażowa


-piłka nożna plażowa


„ABC PŁYWANIA” - zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach 1100-1230 na kąpieliskach „Zadole” i „Rolna”. Zajęcia nieodpłatne. 


Kąpielisko „Rolna” łącznie w okresie wakacji skorzystało 21 543 osób w tym  350 osób w ramach grup zorganizowanych.


Kąpielisko „Zadole”  - łącznie w okresie wakacji skorzystało 21 006 osób, w tym  


446 osób w ramach grup zorganizowanych.


Kąpielisko „Bugla” – łącznie w okresie wakacji z basenu skorzystało 97 672 osób, w tym 


1100 osób w ramach grup zorganizowanych. Z boiska do siatkówki plażowej skorzystało ok. 2 000 osób natomiast z boiska do piłki nożnej plażowej skorzystało ok. 3 000 osób.


Koszykówka - zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku na sali gimnastycznej „Spodek” , na kąpielisku „Zadole”, „Bugla” oraz w OS „Szopienice, „Hetman” i „Słowian”


Piłka Nożna - zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku na sali gimnastycznej „Spodek”, kąpielisku „Zadole”, „Bugla” hali OS „Szopienice”, „Słowian” „Hetman” oraz na boiskach piłkarskich „Rapid”


Siatkówka - zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki sali gimnastycznej 


przy ul. Józefowskiej 40


Tenis stołowy - od poniedziałku do piątku na terenie Ośrodka Sportowego „Słowian” OS „Szopienice”, oraz na kąpieliskach „Zadole”, „Rolna”, „Bugla”


Siłownia – na obiektach: kąpielisko „Rolna”, kąpielisko „Zadole” OS „Józefowska”, OS „Hetman”, Sala gimnastyczna „Spodek”, oraz Ośrodek Sportowy „Słowian”.


Gimnastyka artystyczna – zajęcia odbywały się codziennie na sali gimnastycznej 


przy ul. Józefowskiej 40 


Tenis ziemny – od poniedziałku do piątku na obiektach: OS.„Słowian”, OS.”Szopienice”, OS „Hetman”, Kąpielisko „Zadole”.


Ścianka do tenisa – od poniedziałku do piątku na kąpielisku „Zadole”


SKATE PARK – od poniedziałku do piątku na kąpielisku „Zadole”, 


oraz Ośrodku Sportowym „Słowian”


10.07          Otwarty Turniej Piłki Nożnej Plażowej


                      Kąpielisko „Bugla”


                      w turnieju wzięło udział 14 drużyn, łącznie ok. 120 osób


14.08             Turniej Piłki Nożnej  (dorośli)                  


             OS „Szopienice”


             w turnieju wzięło udział 6 zespołów, łącznie ok. 50 zawodników


01.09.2010r. – 30.09.2010r.


3-5.09                Mistrzostwa w Koszykówce Turniej Miast Partnerskich 


                          o Puchar Prezydenta


                          OS „Szopienice”


                          w turnieju wzięło udział ok. 600 zawodników


04.09
                 XI Rekreacyjny Rajd Rowerowy


                              Ścieżkami rowerowymi miasta Katowice


      Kemping 215 – Dolina Trzech Stawów


      w rajdzie wzięły udział 552 osoby



4-12.09                 Mistrzostwa Ekstraklasy w Szachach


                              Sala gimnastyczna „Spodek”


                               w mistrzostwach wzięło udział ok. 60 osób


10.09                     Mecz Piłkarski pomiędzy reprezentacją Katowickich Wodociągów 


                              a mistrzami Polski w szachach


                              OS „Hetman”


                              w meczu wzięło udział ok. 25 osób


11.09                     IV Bieg Przełajowy Grand Prix MOSiR Katowice


                              Park leśny przy Kąpielisku „Zadole”




w biegu przełajowym wzięło udział 88 zawodniczek i zawodników


12.09                      Turniej Piłki Siatkowej Kobiet drużyn II Ligi


             

OS ”Szopienice”


17-19.09                 Turniej Koszykówki Klimon Cup 



       OS „Szopienice”


17-19.09                 II Memoriał im. Agaty Mróz - Olszewskiej


                                Hala „Spodek”  


                                ilość osób ok. 9 000


22.09

Dni Kostuchny – Zawody Piłkarskie




OS „Boya Żeleńskiego”


                               w zawodach wzięło udział 7 drużyn, łącznie ok. 80 osób


25.09                     Obchody Dni Szopienic



      OS „Szopienice”


01.10.2010r. – 31.10.2010r.


02.10                         V Bieg Przełajowy Grand Prix MOSiR Katowice


                                  Park leśny przy Kąpielisku „Zadole”


                                  w biegu przełajowym wzięło udział 114 zawodniczek i zawodników


02.10                         Turniej Piłki Nożnej


                                  OS „Słowian”



           w turnieju wzięło udział 6 drużyn ok.50 zawodników


9.10                           Turniej Piłkarski Krwiodawcy kontra reszta świata


                                  OS „Szopienice”


                                  w turnieju wzięło udział 12 drużyn, łącznie ok. 130 zawodników


9.10                         Dni Sportu Ministrantów



            OS „Słowian”


                                  w turnieju udział wzięło 15 drużyn z 8 parafii miasta Katowice łącznie                         


                                   ok. 180 osób


12.10                        Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców


                                 OS „Szopienice”


                                 w turnieju wzięły udział 4 drużyny chłopców oraz 2 drużyny dziewcząt           


                                 łącznie ok. 50 osób


22-24.10                  Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym Diamentowy Spin


                                 Lodowisko „Jantor”


                                 w zawodach wzięło udział ok. 50 osób


24.10                      Akademickie Mistrzostwa Śląska w Piłce Nożnej


                               OS „Szopienice”


                               w mistrzostwach wzięło udział 8 drużyn, łącznie ok. 90 osób


30.10                        Memoriał  im. Jana Czaji (zapasy)



          Sala gimnastyczna „Spodek”


                                 W turnieju wzięło udział 130 zawodników ( dzieci, młodzież i kadeci)


Ślizgawki ogólnodostępne


Lodowisko „SPODEK”


W soboty i niedziele godz. 15:00-17.00 oraz w środy w godzinach 18:30-20:30 


Łącznie w październiku odbyło się 14 ślizgawek w których udział wzięło  1 317 osób 


Lodowisko „JANTOR”


W soboty i niedziele godz. 15:00-16.45 oraz w czwartki w godzinach 17:00-19:00 


Łącznie w październiku odbyło się 10 ślizgawek w których udział wzięło  786 osób


01.11.2010r. – 30.11.2010r.


7.11                    Akademickie Mistrzostwa Katowic w Futsalu


                           OS „Szopienice”


14.11
                Akademickie Mistrzostwa Śląska w Piłce Nożnej


                            OS „Szopienice”  


15.11                  Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych MOSiR Katowice


                           Sala gimnastyczna „Spodek”


                           w turnieju wzięło udział 15 szkół, łącznie ok. 105 zawodników


21.11                 Młodzieżowe Mistrzostwa w Futsalu


                          OS „Szopienice”


                          w turnieju wzięło udział 5 drużyn, łącznie ok. 80 zawodników


25.11.                Integracyjna Spartakiada Przedszkoli



   Sala gimnastyczna „Spodek”
      


                           w spartakiadzie udział wzięło 7 przedszkoli


26.11                      Turniej Piłki Nożnej


                               OS „Szopienice”


                               w turnieju wzięło udział 5 drużyn, łącznie ok. 60 zawodników


27.11.                     Mistrzostwa HKS w Podnoszeniu Ciężarów o Puchar Prezydenta


                               Miasta Katowice


                               OS „Szopienice”


                               w turnieju wzięło udział 9 zespołów z 6 klubów śląskiego OZCP 


27.11                     V Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego „Power Dance 2010” o    


                               Puchar Prezydenta Miasta Katowice


                              Sala gimnastyczna „Spodek”


27.11                     Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu


                              OS „Szopienice”


Ślizgawki ogólnodostępne


Lodowisko „SPODEK”


W soboty i niedziele godz. 15:00-17.00 oraz w środy w godzinach 18:30-20:30 


Łącznie w listopadzie odbyło się 11 ślizgawek w których udział wzięło  2 078 osób 


Lodowisko „JANTOR”


W soboty i niedziele godz. 15:00-16.45 oraz w czwartki w godzinach 17:00-19:00 


Łącznie w listopadzie odbyło się 10 ślizgawek w których udział wzięły  1 544 osoby


01.12.2010r. – 31.12.2010r.


11.12                   XIX Międzynarodowy Turniej Barbórkowy w Zapasach


                              OS „Szopienice” 


11-12                   Grand Prix w Tenisie Stołowym


                            Sala gimnastyczna „Spodek”


                            W turnieju wzięło udział ok. 78 osób


19.12                   Turniej Barbórkowy w Piłce Nożnej


                            OS „Szopienice”


19.12                  VII Turniej Piłki Nożnej 


                            OS „Szopienice”


20.12                   Świąteczny Turniej Unihokej


                            OS „Szopienice”


Ślizgawki ogólnodostępne


Lodowisko „SPODEK”


W soboty i niedziele godz. 15:00-17.00 oraz w środy w godzinach 18:30-20:30 


Łącznie w grudniu odbyło się 10 ślizgawek w których udział wzięło  2 267 osób 


Lodowisko „JANTOR”


W soboty i niedziele godz. 15:00-16.45 oraz w czwartki w godzinach 17:00-19:00 


Łącznie w grudniu odbyło się 9 ślizgawek w których udział wzięło 1 427 osób.


 Ślizgawki ogólnodostępne na lodowisku sezonowym Kościuszki 


- codziennie w godz. 8.00-22.00. Łącznie w grudniu udział wzięło 69 osób


 Wspieranie inicjatyw lokalnych w organizacji dzielnicowych przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych:


26.02                   XII Turniej Piłki Nożnej Halowej    


                            Sala gimnastyczna "Spodek”


23.03.                  II Wiosenny Turniej Szachowy


                            Zespół Szkół nr 7 w Katowicach


22-23.04.            Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej



          OS „Słowian”


03.05.                  Marathon Silesia


                             Urząd Miasta Katowice, Hala „Spodek”


04.05.                 Półfinał Mistrzostw Katowic Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej
           


                             Boisko „Rapid”          


11-12.05.              III Turniej Piłki Nożnej


                             Boisko „Rapid


12.05.                  VI Wojewódzka Gimnazjada w siatkówce dziewcząt i chłopców


                            Sala gimnastyczna „Spodek”, OS. „Szopienice”


29.05.                   Festyn z okazji Dnia Dziecka - Turniej piłki nożnej


                              Boisko sportowe przy ul. Boya-Żeleńskiego


09.06.                    Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych 


                              OS. „Szopienice”


11,17,18.06.         Turniej Piłkarski Wojewódzkiej Gimnazjady i Licealiady Młodzieży 

      
     Szkolnej  OS. „Szopienice”


19.06.                    Zawody Pożarnicze 



         OS „Szopienice”


05.09.                   „Katowickie Dożynki 2010”


                             OS. „Podlesianka”


22.09.                   „Dni Kostuchny” - Zawody piłkarskie



       Boisko przy ul. Boya-Żeleńskiego


25.09.                   Obchody Dni Szopienic 


                             OS. „Szopienice”


09.10. 
   Dni Sportu Ministrantów



   OS. „Słowian”


12.10.
   Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców



   OS. „Szopienice”


25.11. 
   Międzyszkolna Integracyjna Spartakiada Sportowa



   Sala gimnastyczna „Spodek”


            Rozwijanie i promowanie rekreacji oraz aktywnego wypoczynku obejmujących osoby dorosłe, młodzież i dzieci, w tym także osoby niepełnosprawne:


24.04           Trójbój XIII Zawodów Ratowniczych Drużyn


 
 Pływalnia MOS Katowice


                     w zawodach łącznie udział wzięło ok. 158 zawodników


26-27.04       Finał Mistrzostw Katowic w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców 



Sala gimnastyczna „Spodek



w zawodach wzięło udział ok.60 dzieci


08.05            II Turniej Ligii Śląskiej Niepełnosprawnych Boccia


                     OS. „Szopienice”


                      w turnieju udział wzięło 50 zawodników


19.06             X Bieg Uliczny „Polonia” Katowice-Sosnowiec


                      w biegu udział wzięło 96 zawodników


10.07             Otwarty Turniej Piłki Nożnej Plażowej



Kąpielisko „Bugla”



w turnieju wzięło udział 14 drużyn w tym ok. 120 osób


02.10             Bieg Przełajowy Grand Prix MOSiR 


                      łącznie odbyło się 5 biegów ( 24.04., 08.05., 22.05., 11.09., 02.10.)


09.10  
          IX Ratowniczy Wielobój Pływacki Drużyn WOPR - MOSiR


                      Pływalnia MOS Katowice 


                      w turnieju udział wzięło ok. 120 zawodników i zawodniczek


15.11.          Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 


                    Sala gimnastyczna „Spodek”


                    w turnieju udział wzięło 15 szkół w tym ok. 105 osób


11-12.12.    Grand Prix w Tenisie Stołowym


                    Sala gimnastyczna „Spodek”


                    w turnieju wzięło ok 78 osób


            Promowanie oraz popularyzacja rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych


04.09
           XI Rekreacyjny Rajd Rowerowy


                       Ścieżkami rowerowymi miasta Katowice


                       Kemping 215 – Dolina Trzech Stawów


                       W rajdzie wzięły udział 552 osoby



Współpraca Miasta z innymi podmiotami prawnymi dysponującymi dobrą bazą sportową:


· współpraca z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym organizacji imprez  sportowych,


· współpraca z Estradą Śląską przy organizacji imprez miejskich,


·  współpraca z MOSiRem Sosnowiec  przy organizacji biegów


Zadania merytoryczne realizowane przez PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS SPORTU        w roku 2010.


- XXI Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Sportowców – 13.900 zł (środki z budżetu 2009)


W dniu 9 stycznia 2010 r. na głównej płycie Spodka odbyło się spotkanie opłatkowe sportowców z katowickich klubów sportowych z Kardynałem Józefem Glempem. W spotkaniu poza duchownymi oraz przedstawicielami władz Katowic, a także miasta aglomeracji wzięło udział wielu znanych sportowców.


Na scenie wystąpili m.in. Anna Guzik, Magda Anioł oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.


Na antresoli Spodka wydano 800 porcji posiłku dla zaproszonych dzieci z klubów sportowych, oraz 800 piłek w workach z logo Katowic.


- Jib Jam IV – 113.170 zł (środki z budżetu 2009)


W dniach 15 – 17 stycznia 2010 r. na Placu przed Spodkiem odbyła się zimowa impreza snowboardowa. Postawiona została konstrukcja sztucznego stoku, na którą została położona folia izotermiczna wraz z igielitem, całość została naśnieżona 120 tonami śniegu, zostały zamontowane przeszkody o łącznej długości 18 metrów.


W imprezie uczestniczyło 60 zawodników, zwycięzców dekorował Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok. 


Dodatkowo w tych dniach zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu jazdy wyczynowej na snowboardzie oraz nartach.


- Silesia Marathon – 200.000 zł


W dniu 3 maja 2010 r. odbył się kolejny bieg uliczny pod nazwą Silesia Marathon. 


Uroczyste otwarcie zawodów odbyło się o godz. 8.00. uczestników Silesia Marathon przygotowujących się do startu przywitał o godz. 8.50 Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok. Punktualnie o godz. 9.00 wystartował bieg główny na dystansie 42.195 metrów oraz bieg towarzyszący – półmaraton.


O godzi. 11.45 na trasę Silesia Marathon wyruszył rajd Nordic Walking, kolejna konkurencja organizowana w ramach tych zawodów. Łącznie na linii startu stanęło ponad 1.100 zawodników. Na trasie biegu rywalizowali biegacze z całej Europy w tym z takich krajów jak: Francja, Niemcy, Białoruś, Czechy, Słowacja, Serbia, Wielka Brytania.


Bieg zabezpieczały służby: Policja, Straż Miejska, Agencja Ochrony oraz wolontariusze.


Na trasie biegu ustawiono punkty odżywcze. Dzięki układowi trasy zawodnicy maratonu co 3,5 km mogli skorzystać z napojów, bananów i czekolady. Na potrzeby biegu przygotowano m.in. 18.000 jednorazowych kubków, 700 litrów wody mineralnej, 600 litrów napoju izotonicznego oraz 1.400 butelek wody, którą każdy zawodnik otrzymał na mecie biegu.


Zawodnicy kończący rywalizację sportową otrzymywali na mecie pamiątkowy medal. Na każdego biegacza czekał również ciepły posiłek.


Silesia Marathon zwyciężył Yury Kaptserau z Białorusi, a najszybszą biegaczką okazała się Volha Kaminskaya również z tego kraju.


- XIII Konfrontacja Sztuk Walki – 140.000 zł


W dniu 7 maja 2010 r. w Spodku odbyła się XIII Gala Konfrontacji Sztuk Walki, czyli pojedynki w mieszance 8 najbardziej popularnych stylów walki wręcz.


W dzień poprzedzający imprezę na katowickim Rynku odbyło się oficjalne ważenie zawodników oraz konferencja prasowa.


Komplet publiczności w hali, milionowa oglądalność w telewizji, a także najlepsza jak do tej pory obsada KSW, tak w skrócie można opisać imprezę. 


Podczas Gali odbyło się 10 walk. Emocje rozpoczął ośmioosobowy turniej. Po pełnych emocji pojedynkach, w których nie brakowało poddań i nokautów do finału, odbywającego się w następnej edycji zawodów awansowali Jan Błachowicz i Daniel Tabera.


Kolejną z walk był pojedynek o tytuł międzynarodowego mistrza Federacji KSW w kategorii wagowej do 85 kilogramów, w której zmierzyli się Krzysztof Kułak z Brazylijczykiem Vitorem Nobregą. Znakomicie rozwiązany taktycznie pojedynek przez Kułaka zapewnił mu zwycięstwo oraz mistrzowski pas.


Na deser widzowie zobaczyli 2 walki wieczoru. W pierwszej z nich Mariusz Pudzianowski stanął w szranki z mistrzem organizacji „Deep” Yusuke Kawaguchim. Po dwóch rundach lepszym okazał się pięciokrotny mistrz świata zawodów Strongman.


Jako ostatni tego wieczora do ringu wyszli Mamed Khalidov i Ryuta Samurai. Bardzo zacięty pojedynek ostatecznie zakończył się remisem, a pas międzynarodowego mistrza Federacji KSW w kategorii wagowej do 95 kilogramów pozostał w posiadaniu Khalidova.


- Wyścig Rowerowy MTB Katowice 2010 – 50.000 zł


W dniu 6 czerwca 2010 r. odbył się Wyścig Rowerowy MTB Katowice 2010.


Na starcie stawiło się ok. 200 zawodników, w tym profesjonalne teamy rowerowe, które bez względu na napięty kalendarz startów pojawiły się w Katowicach. Zarówno start jak i meta były usytuowane pod Spodkiem. Trasa wyścigu przebiegała m.in. przez Dolinę Trzech Stawów. W trakcie trwania wyścigu przed Spodkiem odbyły się: Indor cycling maraton prowadzony przez trenerów firmy Word Class, Pokaz Trialu rowerowego prowadzony przez profesjonalną grupę triasową, występy cheerleaderek, Mini WRK 2010 dla dzieci prowadzony przez Szkołę zdrowia dr Powolnego (AWF Katowice).


- Liga Światowa w Piłce Siatkowej Mężczyzn – 100.000 zł


W dniach 8 – 9 lipca 2010 r. w Spodku obył się dwumecz Polska – Niemcy w ramach rozgrywek Ligi Światowej. 


Oba mecze zgromadziły w Spodku komplet publiczności, a transmisję na żywo przeprowadzała Telewizja Polsat.


W pierwszym dniu Polacy ulegli Niemcom w stosunku 2:3, natomiast następnego dnia wzięli rewanż na rywalach wygrywając z nimi 3:1.


- 67 Tour de Pologne – 366.000 zł


W dniu 3 sierpnia w Katowicach odbył się III etap 67 wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.


Po 57 latach przerwy peleton Tour de Pologne znów wjechał do Katowic i przyciągnął tysiące ludzi. Wyścig i nasze miasto na żywo oglądali widzowie Eurosportu aż w 59 państwach. Kolerze wjechali do Katowic od strony Siemianowic Śląskich, a następnie pokonali 7 rund miejskich. Meta etapu usytuowana była przed Spodkiem. Etap z metą w Katowicach zakończył się zwycięstwem Jauhena Hutarowicza. Na całej trasie kolarzy obserwowało oraz dopingowało kilkanaście tysięcy kibiców. Poza miasteczkiem kolarskim usytuowanym na Placu przed Spodkiem imprezie towarzyszył Mini Tour de Pologne, w którym wzięli udział najmłodsi mieszkańcy regionu.


- Festiwal Kultury Brazylijskiej Katowice 2010 – 50.000 zł


W dniach 30 sierpnia – 5 września 2010 r. w Katowicach odbył Festiwal Kultury Brazylijskiej. W mieście powstało miasteczko brazylijskie, gdzie odbywały się: konkursy, zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, prezentacja filmów, ekspozycja literatury, mini lekcje capoeira, samba, batucada. W Sali gimnastycznej III LO odbywały się zajęcia warsztatowe capoeiry. W kinie Światowid oraz w Centrum Sztuki Filmowej wieczorami odbywały się przeglądy kinematografii brazylijskiej. W dniu 3 września ulicami Katowic przeszła Parada Karnawałowa, która wzbudziła ogromne zainteresowanie przechodniów oraz mediów. Finałem Parady były pokazy na ulicy Mariackiej. Zwieńczeniem imprezy był zlot capoeira w Spodku, w którym wzięło udział 550 osób.


- II Memoriał Agaty Mróz – Olszewskiej – 120.000 zł


W dniach 17 – 19 września 2010 r. w Spodku odbył się II Memoriał Agaty Mróz – Olszewskiej. Podczas 3 dni w hali odbył się turniej reprezentacji narodowych: Polski, Czech, Serbii oraz Chorwacji. Po pasjonujących pojedynkach w systemie „każdy z każdym” turniej okazał się zwycięski dla Polek. Ponadto imprezie towarzyszyły: Koncerty zespołów Feel oraz Śląsk, prezentacje fundacji, firm oraz instytucji wspierających Memoriał, koncert orkiestr dętych, pokazy sprawności wojska, pokazy ratownictwa medycznego, konkursy i atrakcje dla dzieci i młodzieży, a także konferencja promująca krwiodawstwo i przeszczep szpiku kostnego oraz konferencja sportowa.


- Półmaraton Katowice – 50.000 zł


W dniu 3 października 2010 r. odbył się w Katowicach bieg uliczny pod nazwą Półmaraton Katowice. Trasa biegu w 95 % wiodła alejami Katowickiego Parku Leśnego w Dolinie Trzech Stawów.


Uroczyste otwarcie zawodów odbyło się o godz. 10.50. Uczestników Półmaratonu Katowice przygotowywujących się do startu powitał Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok. O godz. 11.00 wystartował bieg główny na dystansie 21.097 metrów oraz bieg towarzyszący na dystansie 7 km. Łącznie na całej linii startu stanęło ponad 1.100 zawodników. Na trasie biegu rywalizowali biegacze z całej Europy. W ramach Półmaratonu Katowice rozegrano I Mistrzostwa Europy policjantów IPA.


Bieg zabezpieczały służby: Policja, Straż Miejska, Agencja Ochrony oraz wolontariusze. 


Na trasie biegu ustawiono punkt odżywczy.


- Parada Horse Show – 61.000 zł


W dniach 3-5 grudnia 2010 r. w Spodku odbyła się największa jeździecka impreza w Polsce Parada Horse Show 2010. Niestety fatalne warunki atmosferyczne w tych dniach (obfite opady śniegu) spowodowały to, iż w Katowicach nie zjawili się wszyscy awizowani wcześniej jeźdźcy. 


W pierwszym dniu imprezy odbył się pokaz dla ok. 700 dzieci z katowickich szkół. Następnie odbył się konkurs kuców oraz konkurs Adrenalina Cup, czyli jeździectwo w stylu western. Ta bardzo dynamiczna i efektowna konkurencja była owacyjnie oklaskiwana z trybun. Kolejnym konkursem był konkurs skoków dla amatorów Silesia Cup. Kolejnym konkursem był międzynarodowy konkurs skoków Karolinka/Barbórka Cup. Na zakończenie pierwszego dnia widzowie mogli zobaczyć pokazy ujeżdżania i powożenia zaprzęgiem dwukonnym. 


Drugi dzień imprezy ponownie rozpoczęły kuce, które tego dnia skakały dwukrotnie. Karolinka/Barbórka Cup odbyła się w dwóch nawrotach. Kolejnym konkursem był Silesia Cup a następnie odbyła się część pokazowa. Ostatni dzień był dniem rozgrywek finałowych we wszystkich konkurencjach.


- Wolontariat Katowice 2010 – 15.000 zł


We współpracy Urzędu Miasta Katowice oraz Fundacji Silesia Pro Active został przygotowany zespół ok. 300 osób, który pełnił rolę wolontariuszy podczas przedsięwzięć organizowanych na terenie miasta Katowice.


Wolontariusze brali udział w następujących wydarzeniach: Wyścig Rowerowy MTB Katowice 2010 – 100 wolontariuszy, OFF Festival – 50 wolontariuszy, III etap 67 Tour de Pologne – 100 wolontariuszy, II Memoriał Agaty Mróz – Olszewskiej – 50 wolontariuszy.


Wolontariusze otrzymywali posiłki, byli ubezpieczeni, a także zostali wyposażeni w koszulki, peleryny oraz kurtki. 


- Przygotowanie do przeprowadzenia na terenie miasta Katowice Rundy Grupowej oraz Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket Women 2011 – 800.000 zł


W roku 2011 Katowice będą gospodarzem powyższej imprezy. W dniach 18 – 27 czerwca w Spodku zagra 8 europejskich reprezentacji w tym narodowa drużyna Polski.


Polski Związek Koszykówki w ramach dotacji otrzymanej z miasta Katowice rozpoczął przygotowania do powyższej imprezy poprzez m.in.: wniesienie opłat licencyjnych, organizację eventów promujących imprezę, prace marketingowe, wykonanie gadżetów promocyjnych


-Przygotowanie do przeprowadzenia na terenie miasta Katowice Rundy Grupowej, Rundy Kwalifikacyjnej oraz Rundy Finałowej Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014 – 20.000 zł


W roku 2014 Katowice będą gospodarzem powyższej imprezy. W Spodku odbędzie się m.in. wielki finał Mistrzostw Świata.


Polski Związek Piłki Siatkowej w ramach dotacji otrzymanej z miasta Katowice rozpoczął przygotowania do powyższej imprezy poprzez m.in. Promocję Katowic jako gospodarza finałów 2014, podczas Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn, które odbyły się we Włoszech w 2010 r.


3. W ZAKRESIE EDUKACJI SPORTOWEJ:


		Lp.

		Nazwa Wydziału

		ZADANIE

		WYKONAWCA

		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

		WYDA-TKI

		SPOSÓB REALIZACJI

		TERMIN REALIZACJI



		· 

		Wydział Edukacji

		Poszerzanie form sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w klubach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniowskich klubów sportowych w zakresie nieodpłatnego wykorzystania bazy szkolnej,

		Uczniowskie  Kluby Sportowe

		Budżet


miasta

		

		1. liczba UKS-ów – 26 


2. liczba godzin 68,80 miesięcznie (średnio) łącznie 1789 godzin miesięcznie dla wszystkich UKS-ów.




		I – XII 2010






		· 

		Wydział Edukacji

		Wdrażanie programów edukacyjno -wychowawczych w zakresie kultury widowisk sportowych: 


„Bezpieczny stadion


„Trzymaj formę”


„Kulturalne kibicowanie”


„ Wybrałem sport”


„Aktywni po zdrowie”


„Dbam o siebie – żyję zdrowo”




		Szkoły prowadzone przez miasto Katowice i placówki pracy pozaszkolnej (MOS, Pałac Młodzieży)

		Budżet


miasta

		Bez dodatkowych kosztów

		Do planów wychowawczych szkół podstawowych wprowadzono zagadnienia w zakresie kultury widowisk sportowych. Powyższe zagadnienia realizowane są również w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych.

		I – VIII 2009/10


IX –XII 2010/11



		· 

		Wydział Edukacji

		Tworzenie w szkołach klas sportowych,

		Szkoły, które prowadzą klasy sportowe

		Budżet


miasta

		tj.56.468 zł. miesięcznie


tj.63 246 zł. miesięcznie

		liczba klas 


sportowych – 30


liczba godzin dodatkowych zgodnie z projektem organizacyjnym tj.- 1 340 godzin miesięcznie


liczba klas 


sportowych – 33


liczba godzin dodatkowych zgodnie z projektem organizacyjnym tj. -1 402 godzin


miesięcznie

		I – VIII 2009/10


IX –XII 2010/11



		· 

		Wydział Edukacji

		Upowszechnianie nauki pływania.

		MOS, Pałac Młodzieży oraz szkoły posiadające baseny i inne pływalnie

		

		Bez dodatkowych kosztów

		Zajęciami na 13 basenach objętych było


4 979 uczniów


Zajęciami na 13 basenach objętych było


5 179 uczniów

		I – VIII 2009/10


IX – XII 2010/11



		· 

		Wydział Edukacji

		Wykonanie zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniego miejskiego programu zadań


Modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych

		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych,


Szkoły samodzielnie prowadzące obsługę finansowo-księgową

		Budżet


miasta

		1 469 271,76 zł

		Modernizacja boisk wielofunkcyjnych – sztuczna trawa (Szkoła Podstawowa nr 29, Zespół Szkołno-Przedszkolny nr 4, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1, Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych)

		Rok 2010





Ad.1


Wykazano liczbę UKS, które prowadzą zajęcia sportowe z uczniami w obiektach sportowych szkół i w obiektach pozaszkolnych.


Ad.3


W bieżącym roku szkolnym zwiększono ilość klas sportowych o 3 oddziały. Zasady tworzenia klas pozostają niezmienne,


tzn. rozpoczęcie cyklu szkolenia na poziomie szkoły podstawowej, kontynuowane jest w gimnazjum.


4.  W  ZAKRESIE SPORTU:



Wspieranie działalności katowickich klubów i stowarzyszeń sportowych w 2010 roku odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji następujących zadań: 


„Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji” w 2010 r. 


„Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych”, 


 „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. ”,


„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.”,  


„Akcja Zima 2010 – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”, 


„Akcja Lato 2010 – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” oraz „Organizacja uprawiania sportu kwalifikowanego”. 


·   Dotacja dla Uczniowskich Klubów Sportowych – zwalczanie narkomanii


W  2010 r. Wydział Sportu i Turystyki przekazał na konto klubów kwotę  360.000,00 zł .


Kluby które otrzymały dotacje to :


		1.

		UKS ŻACZEK

		27000,00



		2.

		UKS CARRAMBA

		7580,00



		3.

		UKS OLIMPIA

		16500,00



		4.

		UKS 21 PODLESIE

		8500,00



		5.

		UKS SOKÓŁ 22

		17240,00



		6.

		UKS KUKUŁKI

		13750,00



		7.

		UKS KATOWICE

		21700,00



		8.

		UKS 4

		45250,00



		9.

		UKS GLADIATOR

		11250,00



		10.

		UKS PiK

		12200,00



		11.

		UKS KONOPA

		9275,00



		12.

		UKS SOKÓŁ 43 

		31380,00



		13.

		UKS JUNGA

		24126,00



		14.

		UKS ARA

		4060,00



		15.

		UKS WODNIK

		6100,00



		16.

		ZUKS GKS KATOWICE

		20000,00



		17.

		MKS PAŁAC MŁODZIEŻY

		22839,00



		18.

		 UKS SP 27

		61250,00



		

		SUMA

		360000,00





· Dotacja dla Uczniowskich Klubów Sportowych -  przeciwdziałanie alkoholizmowi


W  2010 r. Wydział Sportu i Turystyki przekazał na konto klubów kwotę  360.000,00 zł .


Kluby które otrzymały dotacje to : 


		1.

		UKS TORNADO

		6105,00



		2.

		MKS MOS 

		60524,00



		3.

		UKS LIDER 

		22000,00



		4.

		MUKS NAPRZÓD JANÓW

		65320,00



		5.

		UKS MIKRUS

		14400,00



		6.

		UKŁ SPIN

		32070,00



		7.

		UKS PAŁAC MŁODZIEŻY

		10450,00



		8.

		UKS SPARTAKUS

		3400,00



		9.

		UKS KOKOCINIEC

		15500,00



		10.

		UKS C.HARTWIG

		11555,00



		11.

		UKS SPRINT

		20685,00



		12.

		UKS DĄB 19

		14700,00



		13.

		UKS KARLIK

		12930,00



		14.

		MKKS  GLORIA

		15000,00



		15.

		UKS SZOPIENICE

		27700,00



		16.

		UKS OMEGA

		9800,00



		17.

		MKS PAŁAC MŁODZIEŻY

		17861



		

		  SUMA

		360000





W 2010 r. Wydział Sportu i Turystyki wydatkował kwotę 500.000,00 zł  na promocję poprzez sport dla następujących Klubów:


		1.

		KKS NAPRZÓD JANÓW

		240000,00



		2.

		AZS AWF

		50000,00



		3.

		Stow. 1 FC

		100000,00



		4.

		KKS MICKIEWICZ

		20000,00



		5.

		KS ROZWÓJ

		50000,00



		6.

		GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

		40000,00



		

		SUMA

		500000,00





W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. Wydział Sportu i Turystyki przekazał kwotę 2.170.006,48 zł dla następujących Klubów:  


		Lp.

		Nazwa Klubu

		Przekazana kwota dotacji na szkolenie dzieci i młodzieży 

		Przekazana kwota dotacji na  organizację Imprez I


półrocze

		Przekazana kwota dotacji na  AKCJĘ ZIMA

		Przekazana kwota dotacji na  Sport Kwalifikowany

		Przekazana kwota dotacji na  AKCJĘ LATO

		Przekazana kwota dotacji na  organizację Imprez II


półrocze

		„MAŁE GRANTY”



		1.

		KS KOLEJARZ 24

		83900,00

		

		

		

		

		

		



		2.

		KS ROZWÓJ

		120100,00

		

		

		50000,00

		

		

		



		3.

		HKS SZOPIENICE

		36700,00

		6450,00

		

		

		

		

		



		4.

		KRS TKKF CZARNI

		25900,00

		

		

		

		2000,00

		

		



		5.

		WOPR

		4550,00

		

		

		

		

		

		



		6.

		ŚLĄSKIE TOW. SPORT.

		55000,00

		

		

		

		

		

		



		7.

		ALPINO

		3000,00

		

		

		

		

		

		



		8.

		TYTAN

		36490,00

		

		

		

		

		3128,00

		



		9.

		HETMAN 22

		39700,00

		

		

		

		

		

		



		10.

		AZS UŚ

		12660,00

		

		

		75000,00

		2500,00

		

		



		11.

		WSSiRN START

		13250,00

		

		

		20000,00

		

		

		



		12.

		BKS SPARTA

		25500,00

		

		

		

		

		

		6000,00



		13.

		ŚLĄSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE

		15100,00

		

		

		

		

		

		



		14.

		GKS MURCKI

		10000,00

		

		

		

		2483,81

		

		



		15.

		Kat. Stow. BRYDŻOWE SENIOR

		7700,00

		1500,00

		

		

		

		

		



		16.

		UKS SOKÓŁ 43

		

		

		3218,35

		40000,00

		2500,00

		

		17941,00



		17.

		GOLIAT

		16740,00

		

		

		

		

		

		



		18.

		ŚLĄSKI KLUB CURLING.

		5950,00

		

		700,00

		5000,00

		

		

		



		19.

		POL.TOW.ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

		

		

		2830,00

		

		

		

		



		20.

		AKADEMIA SPORTOWA MUAY THAI

		7835,00

		

		

		

		

		

		



		21.

		UKS ŻACZEK

		

		1100,00

		1770,00

		

		

		

		



		22.

		UKS PiK

		

		

		

		

		

		

		7070,00



		23.

		UKS 4

		

		3600,00

		2500,00

		

		3000,00

		

		



		24.

		KLUB ŚRODOWISKOWY AZS

		25600,00

		

		

		10000,00

		

		

		



		25.

		LGKS 38 PODLESIANKA

		78900,00

		

		

		

		

		

		



		26.

		AZS AWF

		68425,00

		

		

		200000,00

		

		4000,00

		



		27.

		UKS SPARTAKUS

		

		

		

		

		2000,00

		

		



		28.

		1 FC KATOWICE

		19500,00

		

		

		50000,00

		

		

		



		29.

		UKS WODNIK

		

		

		116,08

		

		

		

		



		30.

		KKS MICKIEWICZ

		41000,00

		

		

		45000,00

		

		18000,00

		



		31.

		ZUKS GKS KATOWICE

		

		1840,00

		1920,00

		

		2000,00

		

		



		32.

		HETMAN SZOPIENICE

		23850,00

		3800,00

		

		

		

		18000,00

		



		33.

		STOW. DOM MIASTA SAINT ETIENNE

		1350,00

		1365,00

		

		

		

		

		



		34.

		KS BUMEIKAN




		16470,00

		2295,00

		1500,00

		

		2000,00

		

		



		35.

		Kat. Kl. JEŹDZIECKI




		25000,00

		2850,00

		2080,00

		

		2800,00

		

		



		36.

		KS STADION ŚLĄSKI

		21000,00

		

		

		

		

		

		



		37.

		KATOWICKIE STOWARZYSZENIE PŁYWACKIE

		

		3200,00

		

		

		

		4000,00

		



		38.

		KKS NAPRZÓD JANÓW

		30000,00

		

		

		220000,00

		

		

		



		39.

		ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE

		4560,00

		

		

		

		

		

		



		40.

		UKS KUKUŁKI

		

		4250,00

		

		

		

		

		



		41.

		UKS SOKÓŁ 22

		

		

		2100,00

		

		1800,00

		

		



		42.

		UKS JUNGA 

		

		2600,00

		2399,00

		

		1423,97

		

		



		43.

		FC NOVA KATOWICE

		

		

		

		40000,00

		

		

		



		44.

		06 KLEOFAS-KATOWICE

		68330,00

		

		

		20000,00

		

		13998,27

		



		45.

		UKS KONOPA

		

		

		1028,00

		

		

		

		



		46.

		HOKEJOWY CLUB KAT.

		50000,00

		

		

		90000,00

		

		

		



		47.

		KATOWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

		11350,00

		

		

		

		

		

		



		48.

		UKS GLADIATOR

		

		4720,00

		

		

		

		

		



		49.

		UKS KATOWICE

		

		

		

		

		2000,00

		

		



		50.

		UKŁ SPIN

		

		

		

		20000,00

		

		4000,00

		



		51.

		LOK

		3000,00

		

		2350,00

		

		

		

		



		52.

		UKS CARRAMBA

		

		

		1800,00

		

		1500,00

		

		



		53.

		UKS 


21 PODLESIE

		

		

		1800,00

		

		

		

		



		54.

		KSR VIS SPORT

		2800,00

		

		

		

		

		

		



		55.

		MKKS  GLORIA

		

		

		

		10000,00

		

		

		



		56.

		UKS 06 KATOWICE – POŁUDNIE

		

		

		

		10000,00

		

		

		



		57.

		KSR TKKF SPARTAKUS




		5100,00

		

		

		

		

		

		



		58.

		MUKS NAPRZÓD JANÓW




		

		

		

		15000,00

		

		

		



		59.

		UKS OLIMPIA




		

		

		

		10000,00

		

		

		



		60.

		UKS LIDER 




		

		

		

		20000,00

		

		

		



		61.

		AUTOMOBILKLUB ŚLĄSKI




		

		

		

		

		

		2000,00

		



		62.

		ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ

		

		

		

		

		

		4000,00

		



		63.

		KS 1 FC

		

		

		

		

		

		

		5870,00



		

		SUMA

		1016310,00

		39570,00

		28111,43

		950000,00

		28007,78

		71126,27

		36881,00





Współpraca Katowic z zagranicą w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2010


Dnia 21 lutego 2010 r. w ramach współpracy z miastem Kolonia /Niemcy/ w Katowicach oraz Kolonii pod patronatem Stowarzyszenia Miast Partnerskich Kolonia - Katowice rozegrany został symultaniczny turniej brydża pomiędzy Kolońskim Klubem Brydża a Śląskim Związkiem Brydża Sportowego. Turniej miał charakter charytatywny, dochody z jego organizacji zostały przekazane na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Siostry Boromeuszki w Katowicach-Szopienicach. Ze względu na duże zainteresowanie turniejem - około 100 uczestników w Katowicach, jak i pozytywny oddźwięk w kolońskich mediach, przewiduje się kolejną edycję turnieju. 


W dniach 20 - 23 maja 2010 r. w ramach współpracy z miastem Ostrawa /Czechy/ pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Primatora Ostrawy odbyła się kolejna edycja "Dni Czesko-Polskich" podczas której odbył się dnia 20 maja turniej sportowy dla młodzieży w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka dziewcząt i chłopców, w Hali Sportowej w Szopienicach z udziałem drużyn z Ostrawy i Katowic. Katowice reprezentowane były przez KS „Rozwój” /piłka nożna/ oraz UKS SP 27 / koszykówka/.


Dnia 13 czerwca 2010r. w ramach współpracy z miastem Saint-Etienne /Francja/ na katowickim bulodromie w Parku im. T. Kościuszko zorganizowano IV Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dom Miasta Saint - Etienne w Katowicach”. Spotkanie z tradycyjną francuską „grą w bule” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Do turnieju zgłosiło się 72 uczestników, którzy całymi rodzinami przyszli w niedzielę do Parku Kościuszko. Zawodnicy zagrali w drużynach trzyosobowych. Sprzęt zapewniony był przez organizatorów. Nad przebiegiem turnieju czuwał Pan Maciej Żłobiński, kierujący sekcją „Pétanque” działającą przy Stowarzyszeniu Dom Miasta Saint - Étienne oraz Pan Robert Pyka, reprezentujący zarząd Stowarzyszenia. Osiem najlepszych drużyn otrzymało cenne nagrody, a były to m.in. intensywny kurs języka francuskiego, trofea sportowe, zestawy kul do gry w Pétanque, piłki, plecaki i inne nagrody ufundowane przez sponsorów w tym Urząd Miasta Katowice. 


W dniach 4 - 6 lipca 2010 r. w Katowicach odbyło się VIII spotkanie przedstawicieli samorządów miast Grupy Wyszehradzkiej „V4” : Katowice - Koszyce – Miszkolc – Ostrawa. Delegacje, którym przewodniczyli: Vojtĕch Mynář – Wiceprimator Ostrawy i Michal Hrotík – Kierownik Kancelarii Primatora, Marek Kolárčik – Dyrektor Generalny Urzędu Miasta Koszyce i Ivan Šulek – Naczelnik Wydziału Sportu i Młodzieży, Lajos Orosz – Wiceburmistrz Miszkolca, Attila Demeter – Naczelnik Wydziału Zarządzania i Adrienn Rácz – Kierownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Miszkolc uczestniczyły w spotkaniu z Prezydentem Miasta Katowice Piotrem Uszokiem, na którym rozmawiano o bieżących sprawach istotnych dla samorządów z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej. Tematem wiodącym VIII spotkania była prezentacja potencjału kulturalnego miast V - 4. W szczególności przedstawione zostały działania związane z kandydowaniem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, o który ubiegały się wszystkie cztery miasta, a Koszyce otrzymały tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2013. Zawody sportowe w dyscyplinach: piłka nożna, piłka nożna plażowa, siatkówka plażowa i streetball odbyły się na nowo otwartym po generalnym remoncie kompleksie sportowym kąpieliska „Bugla”. Dzięki pięknej pogodzie goście mogli także skorzystać z plaży i basenów. 


W dniach 3 - 5 września 2010 r. odbył się w Katowicach przy współorganizacji Koszykarskiego Klubu Sportowego Mickiewicz III Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich w Koszykówce Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Katowice. Turniej miał miejsce w Hali Sportowej „Szopienice”. W rozgrywkach udział wzięły drużyny sportowe seniorów z miast: Ostrawa (Czechy), Koszyce (Słowacja), Miszkolc (Węgry) oraz Wilno (Litwa). Katowice reprezentowały dwie drużyny: KKS Mickiewicz Katowice oraz AZS AWF Katowice. Rozkład nagród przedstawiał się następująco: miasto Ostrawa zajęło I miejsce, II miejsce - miasto Wilno, III miejsce – AZS AWF Katowice, IV miejsce - KKS Mickiewicz Katowice, V miejsce - miasto Koszyce, VI  miejsce - miasto Miszkolc. Impreza była okazją do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych przez rywalizację ekip z miast partnerskich, a także miała na celu popularyzację koszykówki w mieście.


W dniach 23-25.09.2010 r. w ramach współpracy z miastem Miszkolc /Węgry/ w wyjeździe do Miszkolca na zawody dla dzieci niepełnosprawnych uczestniczyła grupa uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach wraz z opiekunami oraz przedstawicielem Wydziału Edukacji UMK. Podczas tego spotkania sportowego doszło do nawiązania kontaktów katowickich uczestników z przedstawicielami szkół specjalnych z Miszkolca i Ostrawy, biorącymi udział w imprezie. 


Dnia 22 października 2010 r. drużyny z Ostrawy i Opawy /Czechy/ uczestniczyły w Międzynarodowym Turnieju Unihokeja współorganizowanym przez Gimnazjum nr 23 w dniu uroczystego otwarcia Placu Miast Partnerskich w Katowicach-Ligocie. Z Opawy i Ostrawy w Turnieju udział wzięły 15-osobowe grupy chłopców w wieku 13-15 lat oraz przedstawiciele obu magistratów. Miejsce pierwsze w Turnieju zajęła Opawa.


5. W ZAKRESIE BAZY SPORTOWEJ :


„Przekazywanie obiektów stanowiących mienie gminne innym podmiotom w oparciu o umowy zapewniające realizację funkcji sportowo-rekreacyjnej”, Wydział Gospodarki Mieniem przekazał na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji następujące nieruchomości:


przy ul. T.Kościuszki (części działek nr 81/6 i 82 o pow. ok. 4500m2) z przeznaczeniem pod lokalizację lodowiska przenośnego – umowa użyczenia nr MK/3/20/2010 z dnia 19.11.2010r.


przy ul. Trzech Stawów (część działki nr 8/19 o pow. ok. 5000m2) z przeznaczeniem pod rozbudowę bazy turystycznej na terenie Kempingu 215 – umowa użyczenia
nr MK/3/19/2010 z dnia 14.12.2010r.


przy Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej (część działki nr 13 o pow. ok. 1200m2), na której zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne – umowa użyczenia nr MK/3/16/2010 z dnia 20.12.2010r.


przy ul. Grabskiego (część działki nr 61/50 o pow. ok. 1850m2), na której zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne – umowa użyczenia MK/3/17/2010 z dnia 20.12.2010r.


 „Pozyskiwanie obiektów sportowych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju sportu amatorskiego
i wyczynowego oraz obiektów istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych
z uwzględnieniem możliwości finansowych miasta”, aktem notarialnym Rep. A Nr 15360/2010
z dnia 29.12.2010r. przedłużono, za zgodą Prezydenta Miasta, do dnia 31.12.2011r. termin zawarcia umów przyrzecznych na nabycie przez Miasto nieruchomości przy ul. Bukowej (działki o pow. ok. 12860m2) zabudowanych stadionem sportowym „GKS Katowice”, z uwagi na trwającą w dalszym ciągu regulację stanu prawnego nieruchomości na rzecz Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku im. gen. J.Ziętka S.A., od którego Miasto ma nabyć w/w teren.


6. W ZAKRESIE INWESTYCJI SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH:


		L.p.

		Wyszczególnienie

		Termin rozpoczęcia/ zakończenia

		Przewidywany zakres wykonania w 2010r. z uzasadnieniem

		Zakres wykonania w 2010 r. z uzasadnieniem

		Wydatki 


w 2010 r.



		1

		Ścieżki rowerowe

		2000/2007 i 


2009 / 2012

		Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową budowy trasy rowerowej łączącej Ośrodek Bolina z systemem tras rowerowych na obszarze miasta Katowice oraz dobiegającej do granicy z miastem Mysłowice. 

		W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano i zrealizowano umowę na opracowanie koncepcji wariantowej i dokumentacji projektowej trasy rowerowej łączącej ośrodek „Bolina” z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze Katowic (nr 3, 5, 101) oraz z miastem Mysłowice

		86 742,00
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		Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny- trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103

		2007 / 2010

		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji trasy rowerowej nr 103 w Katowicach. 

		- Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla działania 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne”.  - Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej z 2007 r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano i zrealizowano umowę na roboty budowlane dla obiektu I (budowa trasy rowerowej nr 103). Obiekt drugi (przebudowa istniejącej sieci c.o. i schodów terenowych) przewidziano do realizacji w 2011 r.

		1 517 029,94  (w tym środki niewygasające 2010 r. do poniesienia w 2011 r. - 191 284 zł)
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		Strefy aktywności rodzinnej

		2006 i 2009 / 2010 

		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja integracyjnych placów zabaw dla dzieci,  z zakładanym wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE.  

		- Opracowano dokumentację projektową oraz zakończono realizację 6 Stref aktywności rodzinnej (przy ul. Krzyżowej, Wajdy, Marcinkowskiego, Wojska Polskiego, Cisowej-Jesionowej, al. Księżnej Jadwigi Śląskiej), obejmujących integracyjne place zabaw dla dzieci i obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia wraz z urządzeniem terenów zielonych z elementami małej architektury.  - W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie ogrodzeń dla 5 stref aktywności rodzinnej - trwa realizacja umowy. Zakończenie prac budowlanych planowane w I półroczu 2011 r.

		1 697 094,70  (w tym środki niewygasające 2010 r. do poniesienia w 2011 r. - 238 115 zł)
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		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21.

		2009 / 2011

		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy wielofunkcyjnej hali sportowej do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę wraz z wyposażeniem stałym. 

		- Opracowano dokumentację projektową hali sportowej do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę wraz z wykonaniem łącznika do budynku szkoły oraz zagospodarowaniem terenu.  - W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na budowę hali – trwa realizacja robót – Zakończenie prac budowlanych planowane w I półroczu 2011 r. - Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych przyłącza kanalizacyjnego. Trwa realizacja umowy – planowany termin zakończenia – I półrocze 2011 r.

		5 323 003,40  (w tym środki niewygasające 2010 r. do poniesienia w 2011 r. - 518  378 zł)
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		Zagospodarowanie akwenu "Dolina Trzech Stawów" 

		2005 i 2008 / 2010

		Realizacja modernizacji akwenu wodnego dla potrzeb kąpieliska strzeżonego wraz z zagospodarowaniem terenu.

		Zadanie zakończone i odebrane

		3 261 464,81



		6

		Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Siwka

		2006/ 2010

		Zakończenie realizacji zespołu boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym.

		- Dokonano zakupu i montażu piłkochwytów dla boisk do piłki nożnej: głównego i treningowego - Zadanie zakończone i odebrane.

		109 998,56
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		Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya-Żeleńskiego

		2006 / 2009

		

		Zakończenie realizacji budowy boiska treningowego ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą

		2 381 185, 74 (środki niewygasające 2009 r.)
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		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy

		2007 / 2014

		Usługi doradcze oraz przygotowanie materiałów dla wyboru partnera prywatnego i podpisania umów w związku z budową Parku Wodnego w Katowicach. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przygotowania miejskiej infrastruktury technicznej koniecznej do funkcjonowania całorocznego zespołu rekreacyjno - sportowego i kąpieliskowego z zapleczem socjalno - sanitarnym i technologicznym oraz parkingami.

		- Wykonano kolejne etapy usług doradczych w związku z wyborem inwestora/partnera dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu.  - Ustalono poziom zaangażowania finansowego Miasta (wkładu własnego).  - Zakończono IV rundę negocjacji w procedurze wyboru partnera prywatnego z wnioskodawcami, którzy złożyli poprawne wnioski o udział w postępowaniu zmierzającym do zawarcia umowy w celu realizacji przedsięwzięcia.  - Wstępny projekt umowy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego został przekazany kandydatom do zaopiniowania. - Zawarto i zrealizowano umowę na wykonanie opinii dotyczącej uskoku na terenie projektowanego obiektu w rejonie ul. Zgrzebnioka i Kościuszki - wyeliminowano ryzyko wystąpienia uskoku.

		67 261,72



		9

		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej

		2008/2014

		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Bukowej (modernizacja trybun i infrastruktury stadionu). 

		- Opracowano projekt modernizacji stadionu  - W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z wykonawcą robót - wyburzenia trybuny IV (północnej). Zgodnie z umową prace rozbiórkowe winny zostać zakończone 15 kwietnia 2011 r. - W 2011 r. planowane jest zlecenie zaprojektowania nowych elementów stadionu, w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną (min. dobudowa narożników trybun wraz z zadaszeniem, wykonanie oświetlenia w konstrukcji dachu).

		2 903 600,00
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		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 

		2007 / 2011

		Realizacja modernizacji hali sportowej przy ul. Alfreda 1. 

		W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z wykonawcą I etapu robót (przebudowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą) - trwa realizacja zadania (prace winny zostać zakończone do końca czerwca 2011 r.).

		4 056 639,20
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		Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach

		2008 / 2013

		Realizacja modernizacji obiektu 'Spodek" w Katowicach w zakresie, m.in.: wymiany elewacji, remontu tarasów, instalacji wewnętrznych, wykonania i montażu kurtyn ppoż.., wykonania nagłośnienia przebudowy hotelu. 

		- W 2010 r. modernizację obiektu prowadził Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Wydział Inwestycji zakończył prace rozpoczęte w 2009 r. związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich budynkach „Spodka”.

		770 033,50  (środki niewygasające 2009 r.)
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		Modernizacja basenów na kąpielisku Bugla.

		2009/2010

		Modernizacja basenów na kąpielisku Bugla.


Modernizacja basenów II – etap wykonanie 


dodatkowy basen z atrakcjami wodnymi i infrastrukturą tow. 


Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem 


rozbudowa ogrodzenia wraz z bramą ( Rozdz. 92604 )

		Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

		4.999.999,99 


3.489.200,00


298.900,00


17.924,00 
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		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Gliwickiej

		2010

		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska sportowego  w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Gliwickiej.

		- W wyniku przeprowadzonych przetargów podpisano i zrealizowano umowy na wykonanie usług projektowych oraz  robót budowlanych dla kompleksu sportowego “Moje boisko – Orlik 2012” (boisko do gry piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do gry w siatkówkę i koszykówkę wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym). - Zadanie zakończone i odebrane

		1 498 845,09
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		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Księżnej Jadwigi Śląskiej

		2010

		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Księżnej Jadwigi Śląskiej 

		- W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano i zrealizowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem i ogrodzeniem. - Zadanie zakończone i przekazane do użytku. - Do sprawowania bieżącego nadzoru nad obiektem zobowiązała się Spółdzielnia Mieszkaniowa “Piast”.

		530 700,00  (w tym środki niewygasające 2010 r. do poniesienia w 2011 r. - 24 400 zł)
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		Zagospodarowanie terenu przy ul. Piastów 5,7 pod funkcje sportowo-rekreacyjne

		2010

		Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Piastów 5, 7 pod funkcje sportowo-rekreacyjne 

		- W ramach inwestycji na istniejącym boisku asfaltowym planowano wykonanie nawierzchni z poliuretanu. Jednak ze względu na wysokie koszty przekładek kolidującego z przedsięwzięciem uzbrojenia podziemnego ograniczono zakres zadania.  - zlecono, zgodnie z Art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych, w trybie poza ustawą, opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie realizacji piłkochwytów i wprowadzenia akcentów kolorystycznych na istniejącej płycie boiska. - Zadanie zakończone i odebrane.

		31 785,18
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		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabskiego 

		2010

		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabskiego  

		- W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano i zrealizowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących dwa boiska sportowe o nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem tj.: boisko wielofunkcyjne dostosowane do gry w piłkę ręczną,  nożną i koszykówkę oraz boisko przeznaczone do gry w tenisa ziemnego.   - Zadanie zakończone i odebrane - Opiekę nad przedmiotowym obiektem zobowiązała się pełnić Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda”.

		757 605,59
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		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach 

		2010

		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Śródmieście, Nikiszowiec - Janów, Ligota - Panewniki, Piotrowice – Ochojec. 

		Głównym założeniem dla zadania było nawiązanie współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnych.     - Dla lokalizacji w dzielnicy Piotrowice Ochojec (ul. Radockiego) i Nikiszowiec-Janów (ul. Giszowiecka) Spółdzielnie Mieszkaniowe nie zaakceptowały warunków użyczenia obiektów sportowych, wobec powyższego nie podjęto realizacji inwestycji. - Dla lokalizacji przy ul. Zadole (Ligota-Panewniki) ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości realizacja obiektów sportowych została przeniesiona na lata 2011/2012 (w 2011 przewidziane jest opracowanie projektu, w 2012 r. roboty budowlane). - W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej (przeznaczonego do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykówkę) przy ul. Kijowskiej (dzielnica Ligota-Panewniki). Opracowano dokumentację projektową. Jednak z uwagi na brak rozpoczęcia realizacji robót przez wykonawcę w terminie umożliwiającym zakończenie zadania w 2010 r. Miasto odstąpiło od umowy. Przewidziane jest przeprowadzanie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych w 2011 r. - Wydział Rozwoju Miasta opracował specyfikację techniczną oraz zakres do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci oraz parkingu przy ul. Dąbrówki 9 (dzielnica Śródmieście)

		21 960,00
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