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UCHWAŁA NR IV/………./11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie wsparcia kandydatury miasta Katowice
w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu
i Turystyki, Rada Miasta Tychy uchwala co następuje:
Dostrzegając szanse, jakie niesie ze sobą ubieganie się miasta Katowice o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 dla rozwoju Metropolii Silesia;
Mając na uwadze, że promocja kandydata do objęcia roli Europejskiej Stolicy Kultury
2016 jest w istocie promocją całego regionu i przyczynia się do kreowania wizerunku
Metropolii Silesia, której Tychy są miastem członkowskim;
Wiedząc, że realizacja założeń strategii opracowanej dla celów uczestnictwa
w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 możliwa jest tylko w warunkach
ścisłej współpracy z twórcami, animatorami kultury i instytucjami kultury miast
członkowskich Metropolii Silesia,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Samorząd Miasta Tychy, mocą niniejszej uchwały, udziela Miastu Katowice wsparcia
w staraniach o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
§2
Współpraca Miasta Tychy i Miasta Katowice w zakresie określonym w §1 niniejszej uchwały
polegać będzie na wspólnej organizacji projektów artystycznych, edukacyjnych i społecznych
na terenie Tychów i Katowic.
§3
Samorząd Miasta Tychy uznaje, że funkcję opiniodawczą dla wszelkich projektów
realizowanych w ramach współpracy określonej niniejszą uchwałą pełnić będzie Biuro
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w Katowicach.
§4
Działania Miasta Tychy w ramach realizacji zapisów niniejszej uchwały podejmowane będą
w granicach środków budżetowych Samorządowych Instytucji Kultury działających na terenie
Tychów.
§5
Miasto Tychy zobowiązuje się do zapewnienia, w ramach swoich możliwości, jak najlepszych
warunków organizacyjnych dla wszystkich podmiotów uczestniczących w działaniach
będących przedmiotem niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
(Uchwała Nr IV/.............../11)

Stolica województwa śląskiego - Katowice wystartowała w konkursie o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. Hasłem promocyjnym przyjętym dla ubiegania się Katowic o ten
zaszczytny tytuł jest "Katowice - Miasto Ogrodów". Ogród rozumiany jest metaforycznie - jako
okazja do realizacji projektów kulturalnych, które pobudzają kreatywność i inspirują
mieszkańców, zmieniając i ożywiając przestrzeń miejską. Współczesne Miasto Ogrodów jest
przedstawiane jako płaszczyzna współpracy artystów, instytucji kultury, organizacji
pozarządowych Metropolii z Europą.
Program Katowic, kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, został doceniony przez
Komisję Selekcyjną i w październiku 2010 roku miasto znalazło się na tak zwanej krótkiej
liście Na obecnym etapie konkursu o tytuł ESK ubiega się 5 miast: Gdańsk, Lublin, Katowice,
Warszawa i Wrocław.
Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury zgodnie z regulaminem konkursu może nosić jedno miasto.
Jednak może ono reprezentować większy obszar, region. Kandydatura Katowic oznacza
więc szansę na zaprezentowanie całej Metropolii Silesia. Metropolitalny aspekt obchodów
Europejskiej Stolicy Kultury obejmuje zarówno udział mieszkańców całej aglomeracji (jako
odbiorców) w wydarzeniach artystycznych, jak i w szerszym sensie – możliwość korzystania
z efektów wszystkich projektów edukacyjnych i wspólnotowych, sukcesywnie realizowanych
począwszy od 2011 roku.
Samorząd Miasta Tychy dostrzega celowość formalnej deklaracji współpracy z miastem
Katowice w staraniach o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Zdobycie takiego
tytułu przez stolicę Metropolii Silesia otwiera niepowtarzalną szansę dla wszystkich miast
członkowskich Metropolii.
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Opracował:

Projekt uchwały kieruję na KKSiT, Sesję RM:

......Maciej Gramatyka - Radny Miasta Tychy......
(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
................................................................................................

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Zastępcy Prezydenta /
Skarbnika Miasta / Sekretarza Miasta)

Rozdzielnik:
1.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,

2.

DUR,

3.

Wnioskodawca,

4.

MCK w Tychach,

5.

Prezydent Miasta Katowice.

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
DUR.0006-............../2011

Uwaga! Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu odpowiedzialni są za nadzorowanie przygotowania projektu uchwały,
łącznie z nanoszeniem poprawek wnoszonych przez Prezydenta, komisje Rady, Radę Miasta.
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