PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 1/2012 (6)
KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO
PRZY WYDZIALE KULTURY I SZTUKI UM POZNANIA
3 stycznia 2012, godz. 17:00‐19:30
Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, sala 207

W posiedzeniu udział wzięło dwudziestu sześciu członków Komisji Dialogu Obywatelskiego w
tym przedstawiciele dwudziestu trzech organizacji pozarządowych będących członkami
Komisji oraz trzech delegowanych do składu Komisji przedstawicieli Wydziału Kultury i Sztuki
UM Poznania. Dokładna lista uczestników spotkania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji – Marcin Maćkiewicz.
Na początku przyjęto następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania i kwestie formalne
2. Wybory Przewodniczącego i Prezydium Komisji
3. Lista ekspertów do oceny wniosków w ramach otwartego konkursu ofert
4. Zamknięcie zebrania
Ad.1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący – Marcin Maćkiewicz, który następnie
przedstawił porządek posiedzenia.
Ad.2. W ramach dyskusji zaproponowano i uchwalono, aby powołać Prezydium KDO w
składzie: przewodniczący, dwie osoby jako zastępcy oraz dwóch sekretarzy. Postanowiono
dokonać wyboru Prezydium w drodze głosowania tajnego. Następnie wybrano Komisję
Skrutacyjną (w składzie: Janusz Pazder, Zbigniew Łowżył, Mariola Kalicka), która
przygotowała i rozdała karty do głosowania wszystkim uprawnionym osobom. W pierwszym
głosowaniu wybierano Przewodniczącego Prezydium Komisji. Do pełnienia tej funkcji
zgłoszeni zostali: Marcin Maćkiewicz (dotychczasowy Przewodniczący) oraz Witold
Zakrzewski – reprezentant Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych ,,EKOART”.
Oboje zgodzili się na udział w wyborach i krótko uzasadnili swoje kandydatury. W wyniku
głosowania w którym wzięło udział 26 osób uprawnionych Marcin Maćkiewicz otrzymał 17
głosów a Witold Zakrzewski 9 w związku z czym Przewodniczącym Komisji Dialogu został
Marcin Maćkiewicz. Po wyborze Przewodniczącego wybierano dwie osoby do pełnienia
funkcji wiceprzewodniczących. Do tej funkcji zgłoszeni zostali: Witold Zakrzewski (w.w.),
Agnieszka Ziółkowska ze Stowarzyszenia ,,My Poznaniacy” i Krzysztof Szafran z Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego. W wyniku głosowania w ramach którego każdy uprawniony
mógł zapisać na karcie głosowania po dwa nazwiska kandydatów na wiceprzewodniczących i
w którym wzięło udział 25 osób uprawnionych Witold Zakrzewski otrzymał 19 głosów,
Agnieszka Ziółkowska otrzymała 15 głosów a Krzysztof Szafran 12 głosów a więc
wiceprzewodniczącymi Komisji zostali Witold Zakrzewski i Agnieszka Ziółkowska. Ostatnie
głosowanie dotyczyło wyboru sekretarzy. Zgłoszono dwie kandydatury: Krzysztofa Szafrana,
kandydującego wcześniej do funkcji wiceprzewodniczącego oraz Annę Weronikę Brzezińską
z Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Po krótkiej dyskusji dotyczącej tego czy konieczne
jest głosowania skoro kandydatów jest tylu ile stanowisk sekretarzy postanowiono jednak
przeprowadzić głosowanie w sposób zastosowany wcześniej przy wyborze

wiceprzewodniczących. W wyniku głosowania w którym wzięło udział 25 osób obie osoby w
wyniku głosowania otrzymały po 25 głosów. Ostatecznie w wyniku wszystkich
przeprowadzonych głosowań w skład Prezydium weszły następujące osoby:
Marcin Maćkiewicz – Przewodniczący (Federacja madeinpoznan.org)
o Witold Zakrzewski – Wiceprzewodniczący (Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk
Twórczych ,,EKOART”),
o Agnieszka Ziólkowska – Wiceprzewodnicząca (Stowarzyszenie „My Poznaniacy”),
o Krzysztof Szafran – Sekretarz (Polskie Towarzystwo Numizmatyczne),
o Anna Weronika Brzezińska – Sekretarz (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze).
Ad.3. Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania – pani Beata Mitmańska
odczytała listę ekspertów uczestniczących w pracach komisji rozpatrującej wnioski w
otwartym konkursie ofert. W odpowiedzi na zaproszenie Wydziału Kultury i Sztuki
członkowie Komisji zaproponowali kilkanaście swoich kandydatur do bazy ekspertów.
Przewodniczący Marcin Maćkiewicz prosił, aby te kandydatury zgłosić jak najszybciej
sekretarzowi – Krzysztofowi Szafranowi, ponieważ zaktualizowana lista ekspertów jest
niezbędna dla prawidłowej pracy wszystkich osób zajmujących się rozpatrywaniem
wniosków. Członkowie Komisji zgłosili ponad 20 nazwisk potencjalnych ekspertów z pośród
których do sekretarza w ustalonym terminie wpłynęły zgłoszenia następujących ekspertów:
o Adam Mazur – krytyk i historyk sztuki,
o Izabela Kowalczyk – historyk sztuki,
o Wojciech Stamm – ekspert w dziedzinie literatury,
o Jarosław Trybuś – historyk sztuki,
o Zbigniew Remleina ‐ producent wydarzeń kulturalnych i menedżer zespołów
muzycznych,
o Marcin Liber – ekspert w dziedzinie teatru,
o Grzegorz Piątek – kurator wystaw i krytyka architektury,
o Bogna Świątkowska – dziennikarka i promotorka kultury,
o Dorę Gaj Woźniak – ekspert w dziedzinie plastyki,
o Iwona Pasińska – ekspert w dziedzinie teatru i tańca,
o Andrzej Maszewski – eksperta w dziedzinie muzyki,
o Dominik Górny – znawca literatury i muzyki,
o Piotr Kulka – eksperta ds. folkloru.
Ad.4. Przewodniczący Marcin Maćkiewicz podziękował wszystkim za zaangażowanie i
aktywne uczestnictwo w działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego i ogłosił koniec
posiedzenia.
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