Protokół z 85. Posiedzenia KDO przy Wydziale Kultury UMP, 23.09.2019, s.106 przy Wydziale
Kultury Urzędu Miasta Poznania
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.
3. Wizyta przedstawicieli WRK i zaproszenie do współpracy dla organizacji pozarządowych.
4. Rozmowa o planach Wydziału Kultury ogłoszenia przyszłych konkursów, w tym
wieloletniego. 5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 Przewodnicząca otwarła posiedzenie, na podstawie liczby obecności stwierdziła niezbędne
kworum do głosowań w trakcie posiedzenia, a następnie zebrani jednogłośnie zagłosowali za
przyjęciem porządku obrad. Kolejne głosowanie objęło przyjęcie protokołów z kolejnych z 83. I
84. KDO. Wyniki głosowania
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 3.
Głos zabrał Michał Kosicki - reprezentujący WRK - Wielkopolską Radę Koordynacyjną - Związek
Organizacji Pozarządowych.
Podstawowe informacje:
- Dyżury dla NGO środa 14-17,
- wsparcie awaryjne także np. w dziedzinie sprawozdań, pism sądowych,
- Konferencja o podatkach - doradztwo i wsparcie w kwestii podatków, rozliczeń i obrotu
pieniądza - 25.09.2019, 9:30 na Dolnej Wildzie.
- 30.09 dla członków zarządu organizacji o odpowiedzialności / zapisy elektroniczne wrk.org.pl
- WRK to ośrodek wsparcia ekonomii społecznej - nie tylko NGO, ale tez przedsiębiorstwa,
spółki non profit,
- Centrum dla organizacji pozarządowych - ul. Bukowska. Do dyspozycji! Bezpłatne wydarzenia
mogą się odbywać w siedzibie WRK w godzinach jej pracy i po nich.
- 3 sale doradczo-szkoleniowe dla małych i dużych grup (70 w trybie kinowym,
- Wynajem sprzętu - 10 zł/h za rzutnik.
Ad.4.
Bernardeta Jaśkowiak: Krótkie podsumowanie konkursu dotacyjnego - kwota do
rozdysponowania to 500 tys, więc stosunkowo niskie dotacje, wyłoniono 38 projektów do
realizacji.
Justyna Makowska: Wciąż są potrzebne szkolenia z rezultatów, to bardzo trudna materia.
Organizacje często wskazują niemierzalne rezultaty. Plan dalszych szkoleń w tym zakresie.
Jeśli chodzi po przyszły rok - sytuacja budżetowa miasta będzie dużo trudniejsza z racji reform
rządowych. Budżet podstawowy o 140 mln zł mniejszy na wydatki bieżące. Zarząd Miasta
wprowadził powszechną zasadę cięć wydatków bieżących. Mniejsze środki: WZiSP, transport, a
także administracja.
W dziedzinie kultury mniej o 12 mln złotych. Instytucje: cięcia ok. 10%, w obszarze zadań
fakultatywnych Wydziału Kultury: 20. Kwota wskazana: będzie podana w środę.
A w rezultacie:
- pula 14 mln obcięta o 20%
- brak możliwości ogłoszenia konkursu wieloletniego,
- prawdopodobnie brak środków na tzw. Konkurs dogrywkowy,
- brak dodatkowych środków na CWP, czy małe granty.

Dyskusja:
Michał Kosicki: Czy aby na pewno nie można przesuwać środków, skoro Rady Osiedli mogą
przesuwać np. Z remontów chodników na wydarzenia kulturalne?
Justyna Makowska: Brak możliwości transferu środków.
Ryszard Czapara:
Obcięte środki w obszarze kultury to droga do nikąd. Musimy jako środowisko się temu
przeciwstawić, nie możemy pozostać bierni.
Emilia Mazik:
Czy w związku z brakiem konkursu wieloletniego konkurs roczny będzie rozpisany szybciej?
Justyna Makowska:
Postaramy się jak najszybciej stworzyć kalendarz. Konkurs będzie na początku listopada,
rozstrzygnięcie jeszcze w tym roku.
Paweł Gogołek: Co z tym progiem cięcia 20%? Czy to jest pewna informacja?
Justyna Makowska: Prezydent Solarski zadecyduje.
Agata Rosochacka: Obietnica wyborcza była inna, że będzie więcej pieniędzy. Wcześniej mowa
była o 200 mln, teraz o 140 mln. Te „drobiazgi” są istotne.
Andrzej Pakuła: A co z kwestią deficytu? Czy można się zadłużyć na zadania bieżące?
Justyna Makowska: Mogłoby to naruszyć dyscyplinę finansów miasta i doprowadzić do
wprowadzenia przez rząd komisarza do zarządzania miastem.
Paweł Gogołek: Czy kwota cięcia: 11-12 mln - to logiczna kwota? Czy został użyty jakiś algorytm
czy to czyjeś widzi misie?
Justyna Makowska: Wierzę w dobre intencje decydentów.
Ryszard Czapara: Nie wydzierajmy sobie krótkiej kołdry w sektorze kultury. Co z flagowymi
inwestycjami takimi jak np. tramwaj na Naramowice?
Andrzej Pakuła: Co z inwestycjami w kulturę, które też mają wymiar polityczny? Np. Co z
Muzeum Powstania Wielkopolskiego?
Justyna Makowska: To zupełnie inna pula pieniędzy. Wszystkie nieobowiązkowe inwestycje
miejskie zostają zawieszone do odwołania.
Emilia Mazik: Powinniśmy jako KDO zająć stanowisko. Mamy przygotowany tekst listu otwartego
(w załączniku do protokołu).
Witold Zakrzewski: Z moralnego powodu powinnismy zająć stanowisko. Ale tekst tylko odczytany,
niech służy na potrzeby wewnętrzne. Tekst listu otwartego do różnych środowisk / prasy powinien
zostać osobno przedyskutowany.
Emilia Mazik: Rozumiem. Głosujmy zatem za stanowiskiem na potrzeby spotkania z Panem
Prezydentem Jędrzejem Solarskim lub przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki Panem
Grzegorzem Jurą.
Glosowanie:
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymuje się: 2

Ad. 5. Wolne wnioski:
Justyna Makowska: Jesień to czas szkoleń - trwają warsztaty Kadry Kultury dla organizacji.
-14.10 15.11 - warsztaty dla NGO.
-10 i 11.10 - warsztaty jesienne z pisania wniosków analogiczne do tych czerwcowych.
Dodatkowe 80 tys. do połowy listopada na realizację Małych Grantów.
Warto także, aby reprezentacja KDO pojawiła się na Komisji Kultury i Nauki i opowiedziała o
konkursach grantowych.
Ad.6.
Emilia Mazik - dziękuję i zamykam posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia: 14.10. godz. 17:00.

