PROTOKÓŁ Z 77. ZEBRANIA KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO PRZY
WYDZIALE KULTURY URZĘDU MIASTA POZNANIA Z DNIA 18.06.2018 ROKU
Dnia18 czerwca 2018 r. Komisja Dialogu Obywatelskiego zwana dalej KDO postanowiła odbyć
Zebranie, zwane dalej Zebraniem. Lista obecności członków KDO obecnych na zebraniu stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Zebranie otworzyła Pani Emilia Mazik - Przewodnicząca KDO, która wyłożyła do podpisu listę
obecności, po czym oświadczyła, że na Zebraniu jest obecna wymagana przez §11 ust. 5
Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania NR 511/2017/P z dnia 24 lipca 2017 roku liczba jednej
trzeciej członków KDO zdolna do podejmowania uchwał i gwarantująca ważność Zebrania.
Jako osoba protokołująca zgłosiła się Anna Wachowska Kucharska. Następnie Przewodnicząca
zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń.
4. Podsumowanie rekomendacji dotyczących Rocznego Programu Współpracy.
5. Prezentacja, dyskusja i głosowanie dwóch projektów uchwał - poświęconej podziałowi środków
w konkursach oraz utworzeniu funduszu wkładów własnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad.2 i 3.
Przewodnicząca stwierdziła niezbędne kworum do możliwości podejmowania decyzji – obecne 13
z 25 organizacji pozarządowych należących do KDO na dzień 18.06.2018 oraz 3 osoby
reprezentujące UMP (w tym 1 gość – Pani Małgorzata Cieślak). Porządek obrad przedstawiony
powyżej został jednogłośnie przyjęty, przyjęte zostały także protokoły z 75. oraz 76. posiedzenia
KDO.
Ad.4.
Prezentacja Pani Małgorzaty Cieślak dotycząca rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (na rok 2019).
 jakie portrzeby mają organizacje? Informacje zawarte w prezentacji.
 Przewodnicząca komisji otrzymała dodatkowe 4 propozycje drogą mailową:
-Poparcie dla pomysłu dodatkowego priorytetu/punktów przy ocenie wniosków w odniesieniu do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
-Sprzeciw wobec propozycji utworzenia osobnego priorytetu na zadania skierowane dla seniorów z
racji na istniejącą ofertę kulturalną dla tej grupy.
-Poparcie propozycji ogłaszania harmonogramu konkursów na cały rok.
-Poparcie propozcyji wynagrodzenia członków komisji konkursowych.
Paweł Gogołek: Propozycja zawarcia informacji o ilości ofert w obszarze kultury z uwzględnieniem
wniosków rozpatrzonych i wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

Mariusz Polarczyk składa propozycję nawiązania relacji z mediami.
Justyna Makowska: Witold Zakrzewski musiałby doprecyzować swoją rekomendację w sprawie
możliwości prowadzenia stałej działalności, np.w centrach kultury.
Ad. 5.
Głosowanie w sprawie Uchwały 2/2018 dotyczącej powołania Funduszu Wkładów Własnych.
Głosy za: 15
Głosy przeciw: 0
Wstrzymanie się od głosu: 1
Dyskusja nad Uchwałą nr 1/2018 w sprawie podziału środków w konkursach grantowych.
Przyjęte poprawki do tekstu:
 Paweł Gogołek: "sugerujemy korektę kierunku aktualnej polityki..."
 Witold Zakrzewski "cieszy nas..."
 Filip Szymczak: "w sprawie stawianie ilości ponad jakością... POPRZEZ.."
Co do zapisu: "Przyznawanie dotacji na poziomie poniżej 30% wnioskowanych kwot.."
Głosowanie czy utrzymać zapis o procencie w Uchwale:
Głosy za: 7
Głosy przeciw: 0
Wstrzymanie się od głosu: 8
Co do zapisanych rekomendacji:
podpunkt 1 i 2: przechodzą bez zmian
podpunkt 3: wykreślamy
podpunkt 4: "Stworzenie systemowego wsparcia" zastępujemy: "merytorycznym wsparciem"
podpunkt 5: Dodajemy: "Przykładowych wynagrodzeń"
podpunkt 6:
Pozostaje w niezmienionym brzmieniu (1 wniosek w każdym priorytecie)
Głosy za: 8
Głosy przeciw: 2
Wstrzymanie się od głosu: 5
Głosujemy zmianę na "Możliwość 2 wniosków w każdym priorytecie"
Głosy za: 7
Głosy przeciw: 6
Wstrzymanie się od ogłosu: 2
Głosowanie, czy głosowanie nr 2 jest wiążące, gdyż de facto pierwsze głosowanie rozstrzygnęło
kwestię.
Głosy za: 7
Głosy przeciw: 7
Wstrzymanie się od głosu: 1

Z racji na patową sytuację, kwestia ta zostanie ponownie podniesiona na kolejnym zebraniu.
Z powodu trwających burzliwych dyskusji oraz brak kworum pod koniec zebrania Przewodnicząca
przekłada dalsze prace nad Uchwałą 1/2018 na kolejne zebranie KDO (wrzesień) lub zebranie
grupy roboczej ds. finansowych jeszcze przed wakacjami.

