Protokół z 82. Posiedzenia KDO przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta
Poznania,
18.03.2019, godz. 17:00, Sala Malinowa UMP
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Prezentacja Poznańskiego Programu dla Kultury - Pani Dyrektor Justyna
Makowska.
5. Informacje o pracach nad Poznańskim Programem Edukacji Kulturalnej
6. Podsumowanie dyskusji nad Uchwałą nr 1 dotyczącą podziału środków w
konkursach grantowych.
7. Podsumowanie rozstrzygniętego konkursu rocznego.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie posiedzenia.
1. Przewodnicząca KDO otworzyła 82. Posiedzenie KDO i stwierdziła niezbędne
kworum: na sali obecnych było 16 członków KDO oraz 2 reprezentantów
Wydziału Kultury przy Urzędzie Miasta Poznań
2. Następnie przegłosowano porządek obrad oraz przyjęto protokół z 81.
posiedzenia KDO; za było 16 osób, 0 wstrzymało się od głosu, 0 głosowało
przeciw
3. Przyjęto sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia KDO; za 16 osób, 0 się
wstrzymało, 0 było przeciw
4. Pani Dyrektor Justyna Makowska przedstawiła założenia i cele Poznańskiego
Programu dla Kultury na lata 2019 - 2023 (szczegóły w załączniku do
protokołu - prezentacji przedstawionej na posiedzeniu).
5. Pani Katarzyna Chajbos przedstawiła informacje o pracach prowadzonych
nad Poznańskim Programem Kulturalnym (szczegóły w załączniku do
protokołu - prezentacja przedstawiona na posiedzeniu);
- Mariusz Polarczyk z PZChiO spytał, czy można badaniami objąć
również inne sektory nie wymienione podczas prezentacji; uzyskał
odpowiedź, że oczywiście tak.
- Paweł Gogołek zaproponował, aby doprac nad tymi badaniami włączyć
również KDO; uzyskał zapewnienie, że KDO do badań zostanie
włączone.
- Emilia Mazik poprosiła o przekazanie informacji, gdyby przewidywano
konsultacje społeczne w czasie prac.
- Mariusz Polarczyk zaproponował, aby do badań włączyć nowo
wybrane Rady osiedli, poprzez zaproszenie ich przedstawicieli do prac;
uzyskał podziękowanie za cenną uwagę, która będzie wykorzystana.

6. Przystąpiono do podsumowania dyskusji nad Uchwałą nr 1 KDO, zwracając
szczególną uwagę, na ostatni punkt Uchwały mówiący o podziale środków w
ramach ogłaszanych przez Miasto zadań - mówi on, że dofinansowanie nie
może być niższe niż 50% wnioskowanej kwoty. Ponadto, część postulatów
zawartych w Uchwale się już zdezaktualizowała, bowiem Miasto zawarło je
już w swoich programach.
- Paweł Gogołek zaproponował, aby nie rozpoczynać dyskusji nad
Uchwałą na nowo, ewentualnie usunąć kontrowersyjny punkt.
- Mariusz Polarczyk zaproponował, aby w Uchwale dodać punkt,
mówiący o konieczności organizacji szkoleń w przedmiocie pisania
wniosków
- Emilia Mazik zgodziła się ze swoim przedmówcą
- Witold Zakrzewski zapytał, czy jednak nie wykorzystując kworum
ponownie nie podjąć dyskusji nad Uchwałą i zaproponował, aby jedna
organizacja nie mogła składać więcej niż 2. wniosków w ramach
jednego konkursu a następnie zaproponował, aby głosować nad
przyjęciem lub odrzuceniem ostatniego punktu Uchwały; za
pozostawieniem głosowało 11 osób, 2 osoby były przeciw a 3 się
wstrzymały. Następnie przegłosowano przyjęcie całej Uchwały; za
przyjęciem było 14 osób, 2 osoby się wstrzymały, przeciw było 0.
Uchwałę 1 przyjęto.
- Emilia Mazik stwierdziła, że podjęta Uchwała nakłada na KDO nowe
obowiązki liczy więc, że wszyscy członkowie aktywnie włączą się w
prace Komisji na poziomie podgrup.
7. Pani Bernadetta Jankowiak z Wydziału Kultury UM Poznania podsumowała
zakończony konkurs.
- złożono 270 wniosków z czego 240 było poprawnych formalnie a
dofinansowanie otrzymały 74 wnioski
- w konkursie rozdysponowano 3.395.968 złotych co daje średnią
dotację na poziomie 24.000 złotych.
- Pani Dyrektor Justyna Makowska ubolewała nad niskim poziomem
złożonych wniosków
- Paweł Gogołek zaproponował, aby w regulaminie konkursów pojawił
się zapis, że projekty niezwiązane z priorytetem, można odrzucić; Pani
Dyrektor odpowiedziała, że nie jest to możliwe do przeprowadzenia.
- Emilia Mazik przypomniała, że nabór do komisji konkursowych dla
NGO jest cały czas otwarty.
8. W wolnych wnioskach głos zabrali:
- przedstawiciel WRK zaprosił na szkolenie dotyczące rozliczeń NGO
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Wioletta Dadej poruszyła problem współpracy Zieleni Miejskiej z NGO
proponując podjęcie przez Prezydenta Miasta rozporządzenia,
zwalniającego NGO z wnoszenia opłat na rzecz Zieleni Miejskiej, jeśli
organizowane są imprezy dla Mieszkańców;
za zwróceniem się z taką prośbą głosowało 16 osób, 0 się wstrzymało,
0 było przeciw
padła propozycja, aby takie rozporządzenie objęło również ZDM i
dotyczyło nie tylko organizacji, które otrzymały dotację z Miasta
w trakcie dyskusji Krzysztof Mączkowski stwierdził, że to i tak nic nie da
bowiem obie indstytucje obawiają się zarzutu o niegospodarność; Filip
Szymczak potwierdził, że musiał zapłacić, mimo, że jego impreza była
non profit; Kinga Łukaszewska stwierdziła, że jeśli się wystąpi z prośbą
do ZDM, to stosuje ono duże ulgi w opłatach; Paweł Gogołek
zaproponował natomiast aby Wydział Kultury dawał specjalną
rekomendację dla zadań, które są realizowane bez wsparcia Miasta.
Mariusz Polarczyk zaproponował, aby Miasto pomogło wypracować
model sponsorski współpracy NGO z biznesem.
Łukasz Trusewicz przedstawił nowego koordynatora oraz zaprosił na
kolejne spotkanie KDO do Inkubatora Kultury PIREUS.
Emilia Mazik zaprosiła do polubienia na Facebooku strony KDO
Kultura Poznań oraz zaprosiła na organizowany przez Short Waves
Festival.
wobec braku innych wniosków Przewodnicząca zamknęła 82.
posiedzenie KDO.

