Protokół z 84. posiedzenia KDO przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta
Poznania, 3.06.2019, godz. 17:00, Sala Błękitna Urzędu Miasta Poznania
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
4. Dyskusja o współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz Zarządu Dróg Miejskich z
organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni
miejskiej z udziałem zaproszonych gości.
5. Informacja o pracach Miasta Poznania związanych z wypracowaniem miejskiego modelu
wolontariatu.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
1. Przewodnicząca KDO przy Wydziale Kultury UM Poznania serdecznie przywitała
wszystkich przybyłych a w szczególności zaproszonych Gości, przedstawicieli
Zarządu Zieleni Miejskiej w osobach: Dyrektora ZZM Pana Tomasza Lisieckiego oraz
Kierownik ZZM Panią Małgorzatę Sobieszczyk.
2. Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad.
3. Przewodnicząca stwierdziła, że na sali nie ma kworum pozwalającego na
przegłosowywanie porządku obrad a także sprawozdania z poprzednich posiedzeń
KDO
4. Przewodnicząca poprosiła Koleżankę Wiolettę Dadej o przedstawienie uwag
Członków KDO przy Wydziale Kultury dotyczących współpracy z ZZM. Koleżanka
Dadej, stwierdziła, że organizacje pozarządowe, realizujące zadania w ramach
dotacji uzyskanych z Miasta Poznań nie powinny być obciążane opłatą za
udostępnianie terenów zielonych, powinny mieć łatwiejszy dostęp do tych terenów
oraz uproszczona powinna być procedura uzyskiwania takiego pozwolenia.
W odpowiedzi Dyrektor Lisiecki oraz Kierownik Sobieszczyk stwierdzili, że tereny
zielone nie są przystosowane do obsługi dużych imprez o charakterze masowym.
Podczas tego rodzaju imprez uszkodzeniu ulega zarówno trawa, jak i czasem,
poprzez wjazd ciężkiego sprzętu, alejki parkowe. Można dopuścić na terenach
zielonych imprezy kulturalne ale o charakterze kameralnym oraz naprawdę
wymagające odbycia się właśnie w tym, czy innym parku. Podkreślili też, że w
Poznaniu są miejsca, gdzie można organizować imprezy na terenach zielonych - na
przykład park, w Starym Korycie Warty. Podsumowując stwierdzili, że tereny zielone

należy szanować a nie dopuszczanie do imprez na terenach zielonych jest
stanowiskiem Rady Miasta a nie samego ZZM a decyzję o udostępnieniu podejmuje
Prezydent Jaśkowiak lub na podstawie jego upoważnienia Prezydent Solarski.
W trakcie dyskusji pojawił się pomysł, aby w Poznaniu pojawiło się miejsce z pełną
infrastrukturą (sanitariaty, scena, ławki, itp.) wzorowane na Wyspie Słodowej we
Wrocławiu.
Podsumowując dyskusję Przewodnicząca stwierdziła, że organizując imprezy na
terenach zielonych organizacje będą podchodzić z szacunkiem do zieleni i
infrastruktury miejskiej i będą planować imprezy o charakterze kameralnym a nie
masowym.
5. W kolejnym punkcie obrad przedstawiciel Urzędu Miasta Bartosz Antoniewicz
zapoznał zebranych z portalem POMOCNI, który ma ułatwić a jednocześnie
sprofesjonalizować współpracę między NGO a Wolontariuszami.Przewodnicząca
podsumowując prezentację podkreśliła, że we współpracy z Wolontariuszami bardzo
ważny jest aspekt etyczny i aby go zawsze przestrzegać.
6. W wolnych wnioskach Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska omówiła zmiany
w dogrywkowym etapie konkursów Wydziału Kultury. Wskazała też orientacyjne
terminy (ogłoszenia konkursu, wyników, rozpoczęcia i zakończenia zadania) a także
zaprosiła na szkolenia dotyczące nowych przepisów obowiązujących przy
wypełnianiu ofert. Dyrektor Makowska zaprosiła też wszystkich do współtworzenia
konkursów wieloletnich oraz do zgłaszania się do komisji konkursowych.
Odpowiadając na pytanie Kolegi Gogołka o zmniejszeniu budżetu Wydziału Kultury o
150 milionów złotych Dyrektor Makowska potwierdziła, że jest takie zagrożenie.
Gdyby do takiej sytuacji faktycznie doszło zajdzie potrzeba obcięcia wszystkich
wydatków Wydziału Kultury 0 około 10%.
Przewodnicząca poprosiła wszystkich o zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia w
drugiej połowie 2019 roku oraz wstępnie określiła termin kolejnego posiedzenia KDO
na 16 września 2019 roku.
Wobec braku innych wniosków czy zapytań spotkanie zakończono.

