PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA
KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO
PRZY WYDZIALE KULTURY I SZTUKI UM POZNANIA
7 listopada 2011, godz. 17:00‐20:00
Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Hol Balkonowy
W spotkaniu udział wzieło 17 członków Komisji w tym przedstawiciele 14 organizacji
pozarządowych będących członkami Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury oraz
3 delegowanych do składu Komisji przedstawicieli Wydziału Kultury i Sztuki UM
Poznania. W spotkaniu uczestniczyła ponadto pani Izabela Leśniak, repreznentująca
Odział Koordynacji Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi
przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społęcznych UM Poznania oraz zaproszeni goście:
Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, Wiceprezydent Poznania
Sławomir Hinc oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Juliusz
Kubel. Dokładna lista uczestników spotkania stanowi załącznik do nieniejszego
protokołu.
Spotkanie zostało poświęcone przede wszystkim planowanemu powołaniu Biura
Festiwalowego oraz dalszej dyskusji na temat treści zadań w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań Miasta w roku 2012 w obszarze “Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego“.
Przewodniczący Komisji poinformował o dołączeniu do składu Komisji kolejnych
organizacji pozarządowych:
• Fundacja LuxSfera
• Fundacja „VOX‐ARTIS“ Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej.
W ramach pierwszego tematu spotkania zaproszeni goście zaprezentowali koncepcję
Biura Festiwalowego, którego główne założenia polegają na:
- zainicjowaniu funkcjonowana Biura Festiwalowego (nazwa możliwa do
korekty ze względu na skojarzenia z Krakowskim Biurem Festiwalowym, które
ma znacznie szerszy zakres działań) już w 2012 roku w ramach struktury
organizacyjnej Estrady Poznańskiej z jej poszerzeniem o 3‐4 etaty;
- Biuro Festiwalowe jako podstawowy mechanizm finansowania dużych,
priorytetowych dla miasta festiwali artystycznych, co pozwoli wyłączyć je
z procedury otwartego konkursu ofert (np. Festiwal Malta) a zarazem
zagwarantować im finansowanie w trybie wieloletnim (choć w roku 2012 jako
przejściowym wydarzenia miałyby mieć gwarancję tylko na ten rok);
- konieczność dokonania wyboru, które z wydarzeń powinny w pierwszej
kolejności znaleźć się w Biurze Festiwalowym;
- w ciągu roku 2012 stworzenie mechanizmów pozwalających na ewaluację
finansowanych przez Biuro projektów, stworzenie zasad naboru nowych
projektów przeznaczonych do finansowanie przez Biuro oraz powołanie
komisji eksperckiej i Rady Programowej decydujących o kwalifikacji
projektów do finansowania przez Biuro Festiwalowe
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W ramach dyskusji na ten temat padło wiele pytań i wątpliwości ze strony członków
komisji oraz gości posiedzenia, w wyniku których postanowiono o konieczności
organizacji kolejnego spotkania poświęconego temu tematowi, na które to spotkanie
goście zadeklarowami przygotowanie bardziej szczegółowej koncepcji Biura
Festiwalowego.
W ramach drugiego tematu spotkania odbyła się dyskusja nad zaproponowanymi
przez Przewodniczącego po wcześniejszym spotkaniu Komisji propozycjami korekt
treści zadań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta w roku
2012 w obszarze “Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego“.
Po dyskusji ustalono wspólną propozycję korekt, którą poddano głosowaniu w
obecności 11 członków komisji uprawnionych do głosowania. Komisja sktutacyjna w
postaci Zbigniewa Łowżyła ustaliła wyniki głosowania na 9‐2 przy czym 9 osób oddało
głos za a 2 wstrzymały się od głosu. Postanowiono więc o przekazaniu Wydziałowi
Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania propozycji korekt treści zadań w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta w roku 2012 w obszarze
“Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego“ zgodnie
z załącznikiem do tego protokołu.
W ramach dyskusji nad treściami zadań Pani Bożena Michalska reprezentująca
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne zwróciła uwagę, że najbardziej interesujący ją
temat nie jest przedmiotem prac Komisji i w rezultacie zadecydowała o rezygnacji
z uczestnictwa Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w składzie komisji.
W ramach spotkania Izabela Leśniak z Oddziału Koordynacji Współpracy Miasta
Poznania z organizacjami pozarządowymi zwróciła uwagę na fakt konieczności
posiadania przez komisję regulaminu organizacyjnego. Przewodniczący zobowiązał
się do niezwłocznego przygotowania regulaminu i zaproponował organizację
dodatkowego spotkania roboczego w tej sprawie poza harmonogramem spotkań
komisji. Chęć wzięcia udziału w spotkaniu zadeklarowali: Mariola Kalicka, Janusz
Pazder, Zbigniew Łowżył oraz Szymon Góralczyk. Przewodniczący zobowiązał się tym
samym do przedstawienia Komisji na kolejnym spotkaniu propozycji kształtu
regulaminu organizacyjnego komisji. Na tym spotkanie zakończono.
protokół sporządził: Marcin Maćkiewicz
załączniki:
1. lista obecności członków Komisji
2. lista obecności gości posiedzenia Komisji
3. przyjęta przez Komisję propozycja korekt zapisów nazw zadań wspieranych w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta w roku 2012 w
obszarze “Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego“.
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