Protokół z XIII posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania
w dniu 24 września 2012 roku.
XIII posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury odbyło
się 24 września 2012 roku w godzinach 17.00-19.00 w Sali Malinowej
Urzędu Miasta Poznania. Uczestniczyło w nim dziewięciu członków
Komisji w tym 2 przedstawicieli Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu
Miasta Poznania oraz siedmiu członków reprezentujących organizacje
pozarządowe. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji
Dialogu Obywatelskiego – pan Marcin Maćkiewicz.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie, prezentacja i przyjęcie porządku obrad.
2. Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi na 2013 rok.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1. Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego – Marcin
Maćkiewicz powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie i
przedstawił proponowany porządek posiedzenia, a następnie zwrócił
się z prośbą o ewentualne uwagi. Wobec braku uwag porządek
posiedzenia został przyjęty. W tym punkcie, większością głosów
został także przyjęty protokół z XII posiedzenia Komisji.
Ad.2. Przewodniczący Komisji Dialogu – Marcin Maćkiewicz ukazał
szczegółowo założenia Rocznego Programu Współpracy Miasta
Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. Potem
nastąpiła ożywiona dyskusja, w której niemal wszyscy obecni wzięli
udział. Sprawą, która najbardziej podzieliła uczestników tej dyskusji
była kwota, jaką w przyszłym roku mogą otrzymać organizacje
pozarządowe na projekty zgłoszone i pozytywnie ocenione w ramach
otwartego konkursu ofert. Proponowana kwota według założeń
Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi – to 4,5 mln złotych. Przewodniczący Komisji
Dialogu – Marcin Maćkiewicz reprezentował pogląd, że jest to
relatwnie wysoka kwota, znacząco wyższa niż przeznaczona na

konkurs w roku bieżącym i sukcesem będzie pozostawienie jej na
proponowanym poziomie, a nie na poziomie jeszcze niższym, czego
w obecnej sytuacji budżetowej miasta też można się spodziewać.
Spowodowało to ostrą ripostę ze strony pana Ryszarda Czapary
(Stowarzyszenie Czasu Kultury), który kategorycznie odrzucił
jakąkolwiek akceptację takiego poziomu kwoty. Jego zdaniem kwota
dla organizacji pozarządowych musi oscylować w granicach 6-7
milionów złotych, a przemawia za tym wiele argumentów, które
muszą poznać radni. Komisja Dialogu Obywatelskiego zdecydowanie
musi wystąpić z wnioskiem o powiększenie tej puli finasowej. Wiele
bardzo dobrych wniosków organizacji pozarządowych oceniono
pozytywnie w konkursie ofert, ale niestety zabrakło środków
finansowych na pełną lub w licznych przypadkach częściową
realizację projektów. Jest to niezwykle istotny dla osób
odpowiedzialnych za decyzje finansowe argument o roli, jaką pełnią,
a mogą jeszcze lepiej pełnić przy odpowiednim wsparciu organizacje
pozarządowe. Dodatkowym i mocnym argumentem jest też surowa
postawa ekspertów w otwartym konkursie ofert, co gwarantuje
aprobatę z ich strony wyłącznie dla najlepszych projektów, mogących
przyczynić się do rozwoju kultury w naszym mieście. Wydatki na
kulturę wiele organizacji potrafi spożytkować w dobry sposób,
nierzadko pomnażając te kwoty, które otrzymały ze środków
własnych i innych. Jest też sprawą konieczną porównanie relacji w
wydatkach na sport i kulturę. Głos zabrał też pan Janusz Pazder
(Stowarzyszenie Historyków Sztuki). Jego zdaniem w sytuacji, gdy na
kulturę nie ma środków na wymaganym poziomie niepokój budzą
kwoty przyznawane na rozwój sportu wyczynowego i klubów
sportowych. Trzeba dokonać analizy konkursów ofert w dziedzinach
innych niż kultura. W kulturze środki finansowe są ciągle zbyt małe
wobec
ogromnego
potencjału
organizacji
pozarządowych.
Zwiększenie środków na kulturę faktycznie nastąpiło, nie osiągnęło
jednak poziomu, jaki występował przed 2012 rokiem. Na realizację
wielkich przedsięwzięć potrzebne są środki we właściwej wysokości.
Prezydium Komisji Dialogu Obywatelskiego powinno zająć się
sprawami finansowymi, musi zająć odpowiednie stanowisko, jakiego
oczekuje środowisko kultury miasta Poznania działające w ramach
organizacji pozarządowych. Należy też przekonywać wszystkie
czynniki decyzyjne, że organizacje pozarządowe nie tylko wpływają

na środowisko miasta z zewnątrz, ale one same stanowią element
struktury miasta. Część projektów mogłaby trafiać do kultury, zamiast
do innych dziedzin. Pan Kazimierz Krawiarz (Wielkopolskie
Towarzystwo Przyjaciół Książki) zwrócił uwagę na fakt, że pieniądze
w wielu dziedzinach są marnotrawione, a radnym trzeba uświadamiać
sytuację kultury. Reprezentant Wydziału Kultury Urzędu Miasta – pan
Jarosław Anczewski zwrócił natomiast uwagę na bardzo ważny
element, jaki w sprawach dotyczących kultury, w tym tych
dotyczących
finansów,
ma
sprawozdawczość
organizacji
pozarządowych. Można w wielu wypadkach stwierdzić, że
sprawozdawczość jest dyskusyjna, szczególnie ta dotycząca liczby
uczestników wydarzeń. Zdarza się dość często, że projekty miałyby
większą szansę realizacji, gdyby trafiły do innych resortów.
Organizacje na ogół też nie wykorzystują wszystkich możliwości
uzyskania pomocy np. ze strony Oddziału Koordynacji Współpracy
Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Pan Zbigniew
Skibniewski (Stowarzyszenie Przyjaciół Ogrodu Botanicznego)
wskazał na konieczność porównania budżetów przeznaczanych na
konkursy w innych miastach. Pan Mariusz Polarczyk (Towarzystwo
Miłośników Miasta Poznania) powiedział, że relacje ze strony miasta
wobec kultury są zachwiane, odnosi się to zwłaszcza do organizacji
pozarządowych, niedocenianych pod względem ich znaczenia w ogóle
wydarzeń kulturalnych. Po dyskusji nastąpiło głosowanie w sprawie
stanowiska Komisji Dialogu odnośnie założeń Rocznego Programu
Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Przed
głosowaniem powstał spór o kwotę, jaką dla organizacji
pozarządowych przewiduje w.w. Program w roku 2013. Pierwsza
koncepcja zakładała, że należy zaakceptować proponowaną kwotę 4,5
mln złotych. Druga koncepcję forsował pan Ryszard Czapara –
reprezentant Stowarzyszenia Czasu Kultury. Jego zdaniem należy
twardo walczyć o kwotę 7 mln złotych, ewentualnie zgadzając się na 6
mln złotych i żadne ustępstwa w tej kwestii nie powinny być brane
pod uwagę. Pan Marcin Maćkiewicz – Przewodniczący Komisji
Dialogu Obywatelskiego dodał jeszcze cenną uwagę, że Poznań jako
jedyne miasto w Polsce podaje w Rocznym Programie Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi, kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na
dofinasowanie przedsięwzięć dokonywanych przez organizacje
pozarządowe w poszczególnych obszarach pożytku publicznego. W

głosowaniu nad przyjęciem stanowiska w sprawie Rocznego
Programu Współpracy udział wzięło 8 osób (jeden z członków musiał
opuścić posiedzenie ze względu na obowiązki zawodowe), z których 6
osób poparło stanowisko wyrażające aprobatę dla stanowiska ogólnie
akceptującego projekt Programu Wspłpracy jednak wskazującego na
wielość argumentów dla ew. zwiększenia środków przekazywanych
na otwarty konkurs ofert. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Treść
opinii Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Sekretarz
Komisji Dialogu – Krzysztof Szafran już po głosowaniu wyraził
swoje i z pewnością pozostałych członków Komisji zaniepokojenie
niewielką frekwencją na posiedzeniach, gdzie omawiane są tak ważne
tematy i wyrażane jest wspólne stanowisko różnych organizacji
pozarządowych funkcjonujących w naszym mieście.
Ad.3 Pan Ryszard Czapara (Stowarzyszenie Czasu Kultury) zgłosił w
ramach wolnych wniosków propozycję takiego formułowania
zaproszeń na posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds.
Kultury, aby wszystkie organizacje miały pełną świadomość
znaczenia ich obecności na posiedzeniach dla sprawniejszego
funkcjonowania kultury w Poznaniu, a także, aby organizacje
pozarządowe dostrzegały własną korzyść włączając się w prace
Komisji Dialogu.
Ad.4. Pan Marcin Maćkiewicz – Przewodniczący Komisji Dialogu
podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia za aktywny udział
w dyskusji, zaprosił na kolejne posiedzenie w dniu 22 października
2012 roku i ogłosił o godzinie 19.00 koniec posiedzenia.
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