Posiedzenie Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
27.01.2022 r.
1. Powitanie członków Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przez Przewodniczącego Zespołu –
p. Mariusza Szlendaka.
2. Głos zabrał dyrektor Gabinetu Prezydenta – p. Patryk Pawełczak:
- poinformował, że Miasto przeznaczy na PBO23 kwotę 25 mln zł,
- przypomniał o terminach sesji Rady Miasta Poznania, na których należy wprowadzić uchwałę ws. zasad i trybu
PBO23 - 8 marca lub 5 kwietnia 2022 r.
3. Głos zabrał p. Maciej Piekarczyk – zastępca Dyrektora Wydziału Sportu. Przedstawił projekty finansowane z
PBO, które są realizowane w drodze konkursu organizowanego przez Wydział Sportu. Poinformował, że
realizacja projektów przebiega w sposób właściwy, coroczne kontrole i bieżące monitorowanie wskazują na
prawidłową realizację projektów. Poinformował, że Wydział Sportu nie jest za ograniczaniem tego typu
inicjatyw w PBO.
Dyrektor Piekarczyk poinformował, że w lutym br. Ze stron miejskich za pomocą linka będzie można prześledzić
wszystkie grafiki zajęć sportowych realizowanych ze środków PBO.
4. Głos zabrał - zaproszony przez Przewodniczącego Zespołu – p. Szymon Rakowski – pomysłodawca i realizator
projektu „Trener senioralny, trener osiedlowy, trener przedszkolaka”. Odpowiadał na szczegółowe pytania
dotyczące realizacji programu Trener Senioralny i Nasz Sportowy Fyrtel zadawane przez członków zespołu oraz
zanotowane przez Przewodniczącego z poprzednich spotkań zespołu:
- zajęcia w ramach „Trenera…” mogą być organizowane w każdej części Poznania, o ile uzbiera się
wystarczająca liczba chętnych do ćwiczeń osób,
- zdaniem p. Rakowskiego to decyzja o utworzeniu Zielonego Budżetu spowodowała, że szanse na wygraną ma
tylko jeden duży projekt ogólnomiejski,
- grafiki wszystkich zajęć w ramach „Trenera…” są na bieżąco publikowane i aktualizowane w internecie,
- Fundacja AWF nie promuje projektu ze środków, które otrzymuje od miasta na realizację projektu. Promocja
odbywa się ze środków własnych Fundacji,
- wszyscy uczestnicy projektu podpisują oświadczenie, że są mieszkańcami Poznania. Osoby spoza Poznania
nie mogą brać udziału w zajęciach.
5. Gabinet Prezydenta poinformował, że Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest gotowe do
wprowadzenia nowej funkcjonalności w Serwisie PBO, dotyczącej kontaktu z wnioskodawcą projektu.
6. Zakończenie posiedzenia Zespołu.

Załącznik do protokołu – lista obecności.
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