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Notatka z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury  

8.08.2013 r. g. 8.30 (Biuro Kultury ul. Niecała 2)  

 

 

Uczestnicy posiedzenia: 

1. Włodzimierz Paszyński 

2. Alina Gałązka 

3. Agata Diduszko- Zyglewska 

4. Marek Kraszewski 

5. Marcin Jasiński 

6. Katarzyna Ratajczyk 

7. Beata Wrońska – Freudenheim 

8. Mirosław Sielatycki 

9. Paweł Sajnog 

10. Katarzyna Materska 

11. Anna Michalak-Pawłowska 

12. Roman Osadnik 

13. Krzysztof Herbst 

 

Przebieg posiedzenia: 

1. Zreferowano rezultat spotkania z Biurem Geodezji, Sekretarzem miasta 

i dyrektorem CKS: pracownicy Biura Geodezji będą współpracować przy mapie 

kultury, udostępniając dane [w tej sprawie Pełnomocnik ds. PRK w imieniu Biuro 

Kultury napisze pismo z prośbą o wykaz podmiotów kulturalnych i danych, którymi 

dysponuje wydz. geodezji zebranych w formie tabeli  w pliku excel;). 

 

2. Zespół zdecydował, że zgadza się na prace nad mapą kultury w narzędziu Moja 

Polis mapie kultury, rezerwując na to w budżecie 100 tys. złotych. Marcin Jasiński 

zobowiązał się do wysłania informacji 

o wstępnie zaproponowanych jednostkach referencyjnych (podmiotach) i 

wskaźnikach, (miał czekać do poniedziałku,  do 12 sierpnia na dodatkowe uwagi). 

Zaproponowano powołanie zespołu, który będzie oceniał merytorycznie 

sensowność zbierania poszczególnych danych. Pełnomocnik  Marcin Jasiński pilotuje 

stronę prawną tego projektu, tzn. pilnie konsultuje się z biurem prawnym i 

skarbnikiem, ponieważ jeżeli narzędzie ma zacząć efektywnie działać jeszcze w tym 

roku, pracę trzeba zacząć natychmiast. 

 

3. Budżet PRK na rok 2013 i możliwości jego wykorzystania:  

 

Zdecydowano: 

-sfinansować koszt opracowania eksperckiego pilotażu dzielnicowego PRK - 
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Targówek (7 tys. zł),  

-sfinansować eksperckie opracowanie nowej edycji WPEK, 

-sfinansować prace innych zespołów, które będą pracować nad programami 

operacyjnymi. 

  

4. Ponadto Krzysztof Herbst wyśle członkom i członkiniom wytyczne opracowane na 

zlecenie CKS do programów operacyjnych. 

 

5. Budżet PRK na rok 2014 w kontekście przygotowywania budżetu na rok następny:  

Dyrektor Marek Kraszewski poinformował o pracach nad budżetem (planowo 

wyniesie 179 mln złotych), którego projekt musi być złożony przez Biuro skarbnikowi 

30 sierpnia. Dlatego projekt zostanie przedstawiony Zespołowi Sterującemu wcześniej 

i Zespół spotka się 26 sierpnia, by porozmawiać o budżecie.   

 

6. Potrzeby badawcze w 2014 wynikające z PRK w związku z zapytaniem CKS.  

Zaproponowano pozostawienie kwoty na badania, których zakres wyniknie po 

zebraniu i przeanalizowaniu istniejących danych.  

  

7. Postępy prac nad programami operacyjnymi: 

- kultura bez barier projekt programu zostanie przedstawiony zespołowi 21 sierpnia 

- WPEK - projekty się toczą, program w nowej wersji zostanie napisany przed końcem 

roku. Poruszono temat budżetów partycypacyjnych.  

Ustalono, że nazwiska ekspertów piszących programy operacyjne będą przesyłane do 

wiadomości zespołu. Ustalono, że w najbliższym czasie zostanie wyłoniony lider 

programu dot. czytelnictwa (robocza nazwa: Przestrzenie książki), który wraz z 

zespołem eksperckim zajmie się napisaniem tego programu. 

Ustalono, że 9 sierpnia spotka się zespół ds. programów operacyjnych i zakończy 

prace nad planem programów.   

 

8. Zadania dla Zespołu Sterującego do końca roku: 

- konsultacja napisanych programów operacyjnych oraz planu wszystkich programów 

- konsultacja budżetu Biura Kultury 

- prace nad mapą kultury 

 

                                                                                                                                                   Notatkę sporządziła Agata Diduszko – Zyglewska 
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