Sprawozdanie ze spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury 27 lutego 2016 r.

1) W przeddzień ostatecznego terminu składaniu wniosków o dofinansowanie w otwartym
konkursie ofert dokonano podsumowania działań OP i skomentowano liczbę złożonych
wniosków z poszczególnych organizacji.
2) Michał Zabłocki omówił treść wniosku Poemat w zadaniu Prezentacja i promocja
krakowskich artystów, gdzie zgłoszono pierwszy etap projektu Unikat.
3) Michał Zabłocki omówił szczegóły funkcjonowania projektu Radia Kraków „Piosenka
miesiąca” zorganizowanego na wniosek KDO.
4) Bogusława Presz informuje o inicjatywie Krakowskiego Biura Festiwalowego
dotyczącej artystycznego ożywienia parków miejskich. Michał Zabłocki proponuje, żeby
ogarnąć wszystkie dostępne obiekty w parkach i stworzyć skoordynowany plan
zagospodarowania artystycznego poszczególnych miejsc przez OP na 2017 rok.
5) Odczytano projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Opatrzono ją komentarzami dla MOWIS:
Par 5, p. 10 „Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który podpisują
współprzewodniczący lub w razie nieobecności na posiedzeniu jednego
współprzewodniczącego, drugi współprzewodniczący. Do każdego protokołu dołącza
się listę obecności” – proponujemy tylko 1 podpis.
Par 1, p. 4 „Zgłoszenia kandydata do Rady może dokonać organizacja pozarządowa lub
podmiot, prowadzący działalność na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. – należy
uściślić termin „podmiot” jako „określony w art. 3 p.3 ustawy o pożytku publicznym i
wolontariacie”
p. 6. „W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej zgłoszenie i głosowanie na kandydatów do Rady następuje
wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji pozarządowej lub podmiotu.” –
Końcówka powinna raczej brzmieć: „następuje zgodnie ze statutem danego podmiotu”.
Nie w każdym przypadku uprawniony jest zarząd.
Par 2, p.1 „W terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o możliwości głosowania na
kandydatów do Rady, po ogłoszeniu listy kandydatów do Rady każda organizacja
pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność na terenie Gminy Miejskiej Kraków
wskazuje 3 kandydatów do Rady, spośród umieszczonych na liście”. – Powinno się
raczej wskazywać 8 kandydatów. Dlaczego 3?
Par. 3, p. 2. „W przypadku, gdy dwóch albo więcej kandydatów otrzyma tą samą ilość
głosów, jeśli zachodzi taka potrzeba, przeprowadza się losowanie”. – Kto przeprowadza
losowanie? Jakiego typu jest to losowanie? Czy nie należy stworzyć listy członków
rezerwowych, tak, by w razie ustąpienia/usunięcia członka z tej listy można było
dokooptować kogoś bez konieczności przeprowadzania dodatkowych wyborów?

6) Dokonano podsumowania działań organizacyjnych w sprawie balu środowisk
twórczych w Jamie Michalika, zaplanowanego na 5 lutego 2016.
7)

Wyznaczono datę następnego spotkania na 2 marca 2016 o g. 16.00

