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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia

2021 r.

w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Wyraża zgodę na udzielenie w roku 2021 pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zamku
Książąt Pomorskich w zakresie realizacji zadań dotyczących Zachodniopomorskiego Funduszu
Filmowego „Pomerania Film".
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Miasta
Koszalin w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Kuriata
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UZASADNIENIE

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film" powołany został na mocy Listu
Intencyjnego zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Miastem Koszalin
i Miastem Szczecin w dniu 9 grudnia 2008 r. Ramy działania funduszu zawarte zostały
w Porozumieniu Intencyjnym z dnia 11 maja 2011 r. podpisanym między trzema ww. partnerami.
Podczas 12 letniej działalności Fundusz dofinansował 107 filmów. Korzystali z niego znani polscy i
zachodniopomorscy reżyserzy. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję
filmową jest jej powiązanie z województwem zachodniopomorskim ze szczególnym
uwzględnieniem miast Szczecina i Koszalina poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim
poprzez miejsce realizacji filmu.
W koprodukowanych przez ZFF filmach grali popularni aktorzy, m.in. Anna Przybylska, Cezary
Pazura, Andrzej Grabowski. Obok głośnych tytułów, jak fabularne filmy „Bilet na księżyc"
i „Anatomia zła" w reż. Jacka Bromskiego, „Karbala" i „Lincz" w reż. Krzysztofa Łukaszewicza,
powstały także filmy bezpośrednio związane z naszym miastem. Można wśród nich wyróżnić takie
tytuły jak: „Artyści z Koszalina" w reż. Przemysława Młyńczyka, „750 lat kobiet"
i „Antyterapia" w reż. Bartosza Brzeskota, „Nucę sobie - Kasia Sobczyk" w reż. Bogdana Bogiela i
Mirosława Skalskiego, „Koszalińska solidarność" w reż. Romana Barcikowskiego i Marka Pysza, a
także „Portret Suzanne" w reż. Izabeli Plucińskiej.
Dzięki działalności ZFF Pomerania Film powstały filmy cenione przez widzów i doceniane przez
jurorów prestiżowych konkursów. Warto nadmienić, że w tym roku wśród filmów mających szansę
na nominację do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej jest film „Lekcja miłości" w reż.
Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Mateji, koprodukowany ze środków Funduszu. Wszystkie
dofinansowane produkcje opatrzone są w czołówce i napisach końcowych Logo ZFF „Pomerania
Film". Logo umieszczane jest niezależnie od dofinansowania filmu ze środków konkretnego
partnera. W 2020 roku, ze względu na epidemię COVID-19, wszyscy partnerzy Funduszu
postanowili zmniejszyć swój wkład finansowy o połowę. Województwo Zachodniopomorskie
przeznaczyło na wsparcie Funduszu kwotę 100 000 zł, Miasto Szczecin 150 000 zł. W 2021 roku
obaj partnerzy planują przeznaczyć na działalność ZFF po 300 000 zł. Miasto Koszalin w 2020 r.
przekazało na wsparcie ZFF 50 000 zł. W 2021 r. kwota ta zostaje podtrzymana.
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Urząd Miejski w Koszalinie
Wydział Kultury iSpraw Społecznych

KS.I-9.032.1.2021.NS.

Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina
w miejscu

dotyczy : zabezpieczenia w 2021 r. środków finansowych z budżetu Miasta '
Koszalin przeznaczonych na wsparcie działalności Zachodniopomorskiego
Funduszu Filmowego „Pomerania Film".
W nawiązaniu do pisma WKNiDN-l.5.0201.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., a także
w związku z planowanym ogłoszeniem XIII naboru wniosków w ramach
Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film" jesteśmy zobligowani
potwierdzić wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie
produkcji filmowych w roku 2021.
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film" powołany został na mocy Listu
Intencyjnego zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Miastem
Koszalin i Miastem Szczecin w dniu 9 grudnia 2008 r. Ramy działania funduszu zawarte
zostały w Porozumieniu Intencyjnym z dnia 11 maja 2011 r. podpisanym między trzema
ww. partnerami (oba dokumenty w załączeniu). Zgodnie z § 6 Porozumienia każda ze
stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem 2 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
Podczas 12 letniej działalności Fundusz dofinansował 107 produkcji. Korzystali z niego
znani polscy i zachodniopomorscy reżyserzy. W koprodukowanych przez ZFF filmach
grali popularni aktorzy, m.in. Anna Przybylska, Cezary Pazura, Andrzej Grabowski. Obok
głośnych tytułów, jak fabularne filmy „Bilet na księżyc" i „Anatomia zła" w reż. Jacka
Bromskiego, „Karbala" i „Lincz" w reż. Krzysztofa Łukaszewicza powstały także filmy
bezpośrednio związane z naszym miastem. Można wśród nich wyróżnić takie tytuły jak:
„Artyści z Koszalina" w reż. Przemysława Młyńczyka, „750 lat kobiet" i „Antyterapia"
w reż. Bartosza Brzeskota, „Nucę sobie - Kasia Sobczyk" reż. Bogdana Bogiela
i Mirosława Skalskiego, „Koszalińska solidarność" w reż. Romana Barcikowskiego,
i Marka Pysza, a także „Portret Suzanne" reż. Izabeli Plucińskiej.
Warto nadmienić, że w tym roku wśród filmów mających szansę na nominację do
nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej jest film „Lekcja miłości" w reż. Małgorzaty
Goliszewskiej i Katarzyny Mateji koprodukowany ze środków Funduszu.

Dzięki działalności ZFF Pomerania Film powstały filmy cenione przez widzów
i doceniane przez jurorów prestiżowych konkursów. W związku z tym zasadne jest
kontynuowanie 12 letniej, owocnej współpracy w zakresie wsparcia produkcji
audiowizualnych.
Wydział KS proponuje zabezpieczenie i utrzymanie ubiegłorocznej kwoty pomocy
finansowej w wysokości 50 000 zł.
Proszę o akceptację propozycji.
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