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W odpowiedzi na interpelacjg z dnta 9 sierpnia informujg, ze Stowarzyszenie Trafflrc
do przygotowaria szczeg6lowego planu tuiufr, na jakie
przeznaczone bEdq Srodki publiczne. PIan oraz budzet omawiane
sq podczas spotkiri w
Wydziale Kultury. Podczas konsultacji, plan weryfikowany jest szlieg6lne pod k4t.*
wskaznik6w Wznaczoryoh Stowarzyszeniu j akimi s4:

Design zobowi4zarte jest

Wskazniki migkkie:
- innowacyjne podejScie do animacji kultury,
- budowanie publicznodci alternatywnych vtydauenkulturalnych,
- propagowanie wsp6lczesnej szfuki zzal<resunurtu street
art., monumental art., mural,
- podnoszenie kompetencji kulturowych wSr6d odbiorc6w,

Wskazniki twarde:
- harmonogram wydarzenw skali calego roku,
- przewidywany vdzial odbiorc6w,

- iloSd przeprowadzonych warsztat6w,
- Srodki u?yte to naleZytego wykonaniazadaria.
Kazdy zwyzej wymienionych wskaznik6w analizowany jest pod k4tem:
- realnoSci wykonania zadania,
- zapottzebowania odbiorc6w (badanego na podstawie skladanych w latach poprzednich

raport6w frekwencyj nych),
- realnoSci za\dadanego budzetu,
- optymaliz acji zakhadane go harmono gramu,
- jakosci proponowanychwydarzeri i srodk6wuffichdo
ich realizacji.

Po cyklu spotkari przygotowywany jest plan, harmonogram oraz budzet

zal<Ladajqcy

osi4gnigcie wyzej wymienionych wskaZnik6w. Plan, harmonogr am orazbudzet po konsultacji

i

weryfikacji uzyskujq aprobatq Naczelnika wydziaLu Kultury,
Nastqpnie sporzqdzana jest
umowa t o czna, kt6rej zalqczntk s tanowi wyz
ej wymi enione pl any.
4
Stowarzyszenie rozliczane jest taz na kwartal, przy
czym zobowiqzane jest do zloLenta
sprawozdania z wykonlwania przedmiotu umowy-zawiera.lqcego
w szczegolnoSci informacjq
at6w, wystaw i wydarzehwraz z dokumentami
ecno6ci, dokumentacja fotograficzna itp,),
lnika strony podpisujq protok6l stanowi[cy

W przypadku nie wykonania zadama oraz braku akceptacji Naczelnika
Wydziatu Kultury
jest
faktura
nie

wystawian a a wyplata Srodk6w wstrz;.mana, co w konsekwencji
doprowadzi6

pracownicy
moLe do

uczestnicz4c
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oraz wyd,.arzeniach orglanizowanych przez Traffic

Design' w swietle wy2ej opisanych zasa.d i dziataf't,
dotychczas d,ziatalnoi| Stowarzyszenia
oruz jego czlonk6w nie budzila wiEkszych zastrzelen,

otrzymanej drog4 elektroniczn4 od autorki wspomnianego arlykulu z
X.j^"..:X-tgencji
I(uriefa
Gdyriskiego, rzecznikprasowy UM Gdyni orrzymal a*i. ioffi"n.,-o*0.r,
r61nych
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Stowarzyszeniu Traffic Design, kt6rego prze
oba graffiti pochodzq sprzed mniej wiqce3 S

sygnowanych podpisem ,,Jacyndol,'
dl

nie pokazalo sie w mie(cie. a C

Stowarzyszenia, pozwalawieuy6, Leniejest to

,,dzieto',f
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