PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 5/2011
KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO
PRZY WYDZIALE KULTURY I SZTUKI UM POZNANIA
12 grudnia 2011, godz. 17:00‐19:00
Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, sala 207
W spotkaniu udział wzieło piętnastu członków Komisji Dialogu Obywatelskiego w
tym przedstawiciele czternastu organizacji pozarządowych będących członkami
Komisji oraz jeden z delegowanych do składu Komisji przedstawicieli Wydziału
Kultury i Sztuki UM Poznania. Dokładna lista uczestników spotkania stanowi załącznik
do nieniejszego protokołu.
Spotkanie zostało poświęcone regulaminowi organizacyjnemu Komisji, tematowi
ekspertów zaproszonych do udziału w opiniowaniu wniosków (z głosem doradczym)
w ramach otwartego konkursu ofert oraz wysokości środków przeznaczonych w
budżecie miasta na otwarty konkurs ofert w obszarze „kultura, sztuka, ochrona dóbr
tradycji i dziedzictwa narodowego“.
W ramach pierwszego tematu po prezentacji przez Przewodniczącego proponowanej
wersji regulaminu wniesiono kilka poprawek do jego treści i poddano ustaloną
ostatecznie treść regulaminu pod głosowanie. W wyniku głosowania w którym
wzięło udział 14 osób uprawnionych, przewagą 13 głosów za, przy 1 osobie, która
wstrzymała się od głosu, Komisja przyjęła regulamin organizacyjny w kształcie
stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
W ramach kolejnego tematu posiedzenia pan Jarosław Anczewski w imieniu pani
Dyrektor Beaty Mitmańskiej poinformował Komisję, że lista ekspertów nie jest
jeszcze zamknięta, trwa potwierdzanie ich chęci uczestniczenia w procedurach
konkursowych i w związku z tym lista ekspertów zostanie przedstawiona Komisji w
termienie późniejszym. Przewodniczący Komisji zobowiązał się do kontaktu z Dyr.
Beatą Mitmańską w celu ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Komisji na którym
możliwe będzie przedstawienie listy ekspertów oraz zaproponowanie przez Komisję
kolejnych kandydatur do tej listy.
Kolejny, trzeci punkt posiedenia Komisji dotyczył wysokości środków przeznaczonych
w budżecie miasta na otwarty konkurs ofert w obszarze „kultura, sztuka, ochrona
dóbr tradycji i dziedzictwa narodowego“. Przewodniczący Komisji przedstawił
prezentację obrazującą skalę planowanego ograniczenia środków przeznaczanych na
otwarty konkurs ofert, ze szczególnym uwzględnieniem skali tego ograniczenia
widocznego po nie uwzględnieniu w statystykach tzw. wydarzeń priorytetowych.
Z przedstawionych statystyk wynika, że wysokość środków zostanie praktycznie
ograniczona o ok. 2 mln zł. Elementem prezentacji były również dane zaczerpnięte
z przygotowanego przez Oddział Koordyancji Współpracy Miasta Poznania
sprawozdania z realizacji otwartego konkursu ofert w 2010 roku (ostatnie dostępne
sprawozdanie) obrazującego znaczący potencjał artystyczny, ekonomiczny i
społeczny wynikający z przeznaczania środków na otwarty konkurs ofert. Po dyskusji
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i głosowaniu w którym wzięło udział 10 osób przewagą 9 głosów za, przy 1 osobie,
która wstrzymała się od głosu, Komisja przyjęła opinię, że planowana na 2012 roku
kwota przeznaczona na konkurs jest dotkliwym umniejszeniem wysokości tych
środków w stosunku do lat ubiegłych wraz z postulatem przeznaczenia dodatkowych
2 mln zł na konkurs, co praktycznie oznaczałoby zachowanie poziomu wydatków z lat
ubiegłych. Szczegółówa opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ustalono, że opinia Komisji zaprezentowana zostanie przez Przewodniczącego
podczas Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania w dniu 15 grudnia 2011 roku.
Ponadto ustalono także, że w związku z aktualnym tematem dotyczącym
przekształcenia formuły organizacyjno‐finansowej poznańskich Młodzieżowych
Domów Kultury, Komisja jest zainteresowana zorganizowaniem posiedzenia
poświęconego temu tematowi. Przewodniczący zobowiązał się zorganizować takie
posiedzenie z udziałem gości – osób decydujących o ewentualnych przekształceniach
Młodzieżowych Domów Kultury.
protokół sporządził: Marcin Maćkiewicz
załączniki:
1. lista obecności członków Komisji
2. regulamin organizacyjny Komisji
3. przyjęta przez Komisję opinia na temat wysokości środków przeznaczonych w
budżecie miasta na konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze
„kultura, sztuka, ochrona dóbr tradycji i dziedzictwa narodowego“.
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