
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 10. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 maja 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do dyrektora Biura Kultury w Urzędzie m.st. Warszawy Artura Jóźwika 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1799), zgłaszam in-

terwencję senatorską w sprawie środków publicznych, które zostały przekazane przez Biuro Kultury Urzędu 

m.st. Warszawy na rzecz Fundacji IMKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6, 00–491 Warsza-

wa, KRS: 0000530057, NIP: 7010446818 na następujące oferty realizowane: 

— w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., oferta nr 73387 (nr zarządzenia/uchwały, na 

podstawie której został ogłoszony konkurs – 487/2016), tytuł zadania: „Festiwal Polska w Imce. Niecodzien-

ny festiwal teatralny”, całkowita kwota przyznanej dotacji: 150 000 zł; 

— w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., oferta nr 19026 (nr zarządzenia/uchwały, na 

podstawie której został ogłoszony konkurs IV, nr umowy KU/B/VII/1/1/125/17), tytuł zadania: „Program 

rozwoju Fundacji Imka”, całkowita kwota przyznanej dotacji: 1 900 000 zł; 

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., oferta nr 21633 (nr zarządzenia/uchwały, na pod-

stawie której został ogłoszony konkurs II, nr umowy KU/B/VII/1/1/126/17), tytuł zadania: „Festiwal Polska 

w Imce. Niecodzienny festiwal teatralny”, całkowita kwota przyznanej dotacji: 525 000 zł. 

Wnoszę o udzielenie mi informacji poprzez: 

1. udzielenie dostępu do wszystkich dokumentów, na podstawie których przekazane zostały środki (w ra-

zie braku umowy proszę o wskazanie szczegółowej podstawy prawnej, na podstawie której zostały przekaza-

ne środki); 

2. udzielenie dostępu, a także przesłanie kopii wszystkich dokumentów dotyczących rozliczenia dotacji 

z kopiami umów, rachunków, faktur, rozliczeń, zaliczek oraz innych dokumentów wytworzonych w związku 

z dotacją, w tym kopii sprawozdań wraz ze wszystkimi załącznikami, złożonych przez Fundację IMKA 

w celu rozliczenia otrzymanych publicznych środków finansowych. 

Jednocześnie proszę o informację, czy w latach 2010–2020 Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy prze-

kazywało jakiekolwiek inne środki czy formy pomocy dla Teatru IMKA, Fundacji IMKA, Fundacji Odkryw-

cy Wyobraźni oraz personalnie dla T.K. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 
 


