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PROTOKÓŁ  

Wyjazdowe posiedzenie z dnia 13.06.2016 r. 

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Omówienie działalności Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. 

Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.   

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1.  

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku: 

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon otworzył posiedzenie, przywitał Radnych oraz 

zaproszonych gości wśród których byli: Prezes Zarządu Parku Śląskiego Andrzej Wyrobiec, 

Z-ca Dyrektora Wydziału GP – Paweł Rassek, Porządek posiedzenia został przyjęty przez 

członków komisji: 

 Za: 6,  Przeciw: 0,  Wstrzymało się:0   

Punkt 2. 

Omówienie działalności Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. 

Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.   

 

Prezes Zarządu Parku Śląskiego przedstawił prezentację, która stanowi załącznik do 

protokołu z posiedzenia komisji.  

 

Radny Tomasz Bednarek :  

Chciałem zapytać o nowe plany Pana Prezesa dot. finansowania Parku. 

 

Prezes Parku Śląskiego Andrzej Wyrobiec: 

Uważam, że spółka powinna otrzymywać od właściciela środki na utrzymanie terenów 

zielonych, w kwocie ok. 4 mln zł rocznie (koszenie, nasadzania, wywożenie liści itd.) 
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Marzeniem jest kwota 7 mln zł. wtedy już nie tylko zajmowalibyśmy się utrzymaniem tych 95 

hektarów, ale wchodzić głębiej w Park, czyli porządkować dokładnie wszystkie alejki. Przy 

takiej kwocie będzie na pewno wszystko dobrze funkcjonować.  

Inną sprawą oczywiście jest jak należy zarządzać infrastrukturą energetyczno -wodno-

kanalizacyjną.  Jestem za tym żeby się tym zajmowały profesjonalne firmy, które są do tego 

powołane.  

Zastanawiamy się również nad wydzieleniem stref z których również można czerpać 

dodatkowe zyski.  

 

Członek komisji Julia Kloc: 

Czy ma pan Prezes jakieś plany, atrakcje na ten sezon jeżeli chodzi o ogród zoologiczny? 

 

Prezes Parku Śląskiego Andrzej Wyrobiec: 

Śląski ogród zoologiczny nie jest naszą jednostką, ale trochę wiemy jakie są plany. 

Przygotowywany jest plan wybudowania tzw. "Antarktydy", ale to na pewno jeszcze nie 

będzie gotowe w tym sezonie.  

 

Punkt 3. 

Sprawy różne. 

Przyjęcie protokołów za I półrocze 2016r. - jednogłośnie przyjęto protokoły z posiedzeń 

komisji.  

Przewodniczący Komisji Maciej Kolon: 

 

Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym posiedzeniu wszystkim członkom Komisji oraz 

zaproszonym gościom. 

 

 

 

Protokół sporządził 
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