Katowice, dn. 25 sierpnia 2014 roku

Janusz Buzek
Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego

Pan
Mirosław Sekuła
Marszałek
Województwa Śląskiego

Interpelacja nr INT.4.0003-……/……

Działając na podstawie art 18j. Statutu Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr
I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 r. z późn. zm.,
- zwracam się do Pana w następującej sprawie:
Zwracam się z prośbą o trzykrotne zwiększenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej
oraz w projekcie budżetu na 2015 rok środków własnych Województwa oraz Regionalnego
Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej na realizację cyklicznego festiwalu Tydzień Kultury
Beskidzkiej (TKB).

Podstawowym motywem mojej prośby jest uczynienie z TKB strategicznego przedsięwzięcia kulturalnego
Województwa Śląskiego. Sprowadza się to zwiększenia rangi i atrakcyjności TKB, a także uczynienia
z festiwalu narzędzia promocji Województwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Większe zaangażowanie finansowe samorządu Województwa Śląskiego w przedsięwzięcie umożliwi
zrealizowanie następujących celów:
1. Utrzymanie rangi artystycznej festiwalu jako święta kultury tradycyjnej, łączącej walory edukacyjne
i widowiskowe.
2. Zwiększenie atrakcyjnej oferty pozakonkursowej (towarzyszącej).
3. Promocję Beskidów i Województwa Śląskiego.
4. Zwiększenie ilości widzów oraz ruchu turystycznego w Beskidach, w tym ukształtowanie nawyku
spędzania wakacji w Beskidach szczególnie w okresie trwania TKB.
5. Wzrost sprzedaży przez podmioty związane z branżą turystyczną.
6. Zwiększenie prestiżu samorządu wojewódzkiego wśród gmin i powiatów subregionu południowego.
Bezpośrednio zwiększone środki finansowe powinny być przeznaczone na:
1. Zwiększenie promocji w mediach, także ogólnopolskich (telewizja, prasa, radio, Internet).
2. Wykupienie patronatów mediów lokalnych i ogólnopolskich.
3. Finansowanie i współfinansowanie imprez towarzyszących (występy artystów profesjonalnych oraz
organizacja wystaw i warsztatów folklorystycznych).
4. Badania marketingowe preferencji i zachowań konsumentów (widzów) ułatwiające budowanie oferty
festiwalowej.
Według § 18j Statutu Województwa Śląskiego:
1. W sprawach istotnych dla regionalnej wspólnoty samorządowej radny może zgłosić interpelację. Adresatem interpelacji może być wyłącznie
Marszałek lub Zarząd.
2. Interpelacja powinna zawierać określenie adresata, opis sytuacji oraz pytania, na jakie adresat powinien odpowiedzieć.
3. Jeżeli pismo zgłoszone jako interpelacja nie zwiera wszystkich niezbędnych elementów interpelacji, Przewodniczący Sejmiku wzywa do jego
uzupełnienia w terminie 14 dni.
4. Interpelację składa się na piśmie Przewodniczącemu Sejmiku.
5. Interpelacje można składać w okresie międzysesyjnym.
6. Przewodniczący Sejmiku przekazuje interpelację adresatowi w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

Jednocześnie proszę o większe zaangażowanie się w organizację festiwalu przez Wydział Kultury Urzędu
Marszałkowskiego, kompetentnie realizującego inne duże wydarzenie kulturalne, tj. Industriadę.
Doświadczenia Pracowników Wydziału powinny być wykorzystane szczególnie w obszarach:
 pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania TKB (np. ze środków RPO, Programu Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020, Programu Kultura Komisji
Europejskiej, programów Partnerstwa Wschodniego);
 opracowanie i realizacja
strategii promocyjnych w wymiarze regionalnym, krajowym
i międzynarodowym;

pozyskanie strategicznych sponsorów;
 opracowanie i wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Marszałkowskiego z lokalnym biznesem.

Moim niekomfortowym zadaniem jest wskazanie w budżecie źródła, z którego można pozyskać dodatkowe
środki. Wybór tego źródła jest trudny. Proponuję, aby na rozwój TKB zaoszczędzić pieniądze poprzez
wycofanie się samorządu wojewódzkiego z imprez: Off Festival oraz Tauron Nowa Muzyka. Oba wydarzenia
charakteryzuje wysoki poziom artystyczny i zasługują na życzliwość samorządów. Jednocześnie obie imprezy
pozwalają organizatorom, tj. instytucjom komercyjnym, osiągać zyski. Taka rzecz nie ma miejsca
w przypadku TKB. Ponadto służą promocji wyłącznie jednej gminy – miastu Katowice oraz oligopolowi –
firmie Tauron.
Deklaruję chęć współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej
w zakresie uczynienia z TKB trwałego i strategicznego przedsięwzięcia kulturalnego Województwa Śląskiego.

………………………………

Według § 18j Statutu Województwa Śląskiego:
1. W sprawach istotnych dla regionalnej wspólnoty samorządowej radny może zgłosić interpelację. Adresatem interpelacji może być wyłącznie
Marszałek lub Zarząd.
2. Interpelacja powinna zawierać określenie adresata, opis sytuacji oraz pytania, na jakie adresat powinien odpowiedzieć.
3. Jeżeli pismo zgłoszone jako interpelacja nie zwiera wszystkich niezbędnych elementów interpelacji, Przewodniczący Sejmiku wzywa do jego
uzupełnienia w terminie 14 dni.
4. Interpelację składa się na piśmie Przewodniczącemu Sejmiku.
5. Interpelacje można składać w okresie międzysesyjnym.
6. Przewodniczący Sejmiku przekazuje interpelację adresatowi w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

