Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania
w dniu 22 października 2012 roku.
XIV posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury odbyło
się 22 października 2012 roku w godzinach 17.00-18.30 w Sali
Malinowej Urzędu Miasta Poznania. Uczestniczyło 7 osób – 1 osoba z
Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania – pan Jarosław Anczewski
oraz sześciu członków reprezentujących organizacje pozarządowe.
Posiedzenie prowadził pan Marcin Maćkiewicz – Przewodniczący
Komisji Dialogu Obywatelskiego.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, prezentacja i przyjęcie porządku obrad .
2. Przedstawienie wyników prac Zespołu Roboczego – dyskusja oraz
opinia Komisji Dialogu.
3. Wolne wnioski .
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1. Pan Marcin Maćkiewicz – Przewodniczący Komisji Dialogu
przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy są ewentualne uwagi
do proponowanego porządku. Nie było uwag, porządek przyjęto.
Przewodniczący zapytał też zebranych, czy zapoznali się z treścią
protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Dialogu. W wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie treść protokołu (7 głosów za
przyjęciem), nie było też żadnych uwag odnośnie treści protokołu.
Ad.2. Pan Marcin Maćkiewicz – Przewodniczący Komisji Dialogu
zapoznał uczestników posiedzenia z aktualnym stanem prac nad
propozycjami zmian w organizacji otwartych konkursów ofert,
którymi zajmuje się Zespół Roboczy (działa w ramach Komisji
Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury). Zespół liczy 4 osoby: poza
panem Marcinem Maćkiewiczem – Przewodniczącym Komisji
Dialogu chęć pracy wyraziły jeszcze trzy osoby: pan Szymon
Stemplewski (Fundacja Ad Arte), pan Ryszard Czapara jako
reprezentant Stowarzyszenia Czasu Kultury oraz pan Mariusz
Polarczyk (Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania). Do tej pory
Zespół Roboczy odbył 3 posiedzenia, na których oceniał

dotychczasowy tryb obowiązujący w otwartym konkursie ofert,
wprowadzał propozycje zmian w otwartym konkursie ofert, aby
udoskonalić dotychczasowy mechanizm, na ogół sprawny, ale
wymagający też nowych rozwiązań. Przewodniczący odczytał
zebranym wypracowane przez zespół propozycje zmian. Zakłada się,
że będą 3 edycje konkursu ofert, największe wydarzenia (dotacje
ponad 50000 złotych) mają być oceniane raz w roku – w listopadowej
edycji konkursu, a wnioski składane do tego konkursu powinny
spełniać bardziej rygorystyczne kryteria. Dla pozostałych dwóch
edycji
konkursu
zaproponowano
zaś
korektę
zakresów
merytorycznych dziewięciu szczegółówych zadań publicznych do
których w ramach tych konkursów miałyby być kierowane wnioski.
Po odczytaniu nastąpiła dyskusja, w której jednak ze względu na
niewielką frekwencję nie wzięło udziału zbyt wiele osób. Pan Janusz
Pazder (Stowarzyszenie Historyków Sztuki) zapytał, czy przy tak
niskiej frekwencji dyskusja może być podjęta. Uczestnicy posiedzenia
wyrazili jednak pogląd, że warto w takiej sytuacji choćby wstępnie
ocenić przygotowane przez Zespół Roboczy propozycje zmian a
następnie przesłać je członkom komisji i zwołać kolejne posiedzenie
na ten temat. Po krótkiej dyskusji w ramach której jej uczestnicy
generalnie pozytywnie ocenili kierunek zaproponowanych zmian
podjęto decyzję o zwołaniu kolejnego posiedzenia Komisji na ten
temat w dniu 6 listopada 2012 roku.
Ad.3. W ramach wolnych wniosków nie zgłoszono propozycji lub
uwag.
Ad.4. Pan Marcin Maćkiewicz – Przewodniczący Komisji Dialogu
podziękował zebranym za aktywne uczestnictwo i zobowiązał się do
przesłania wszystkim członkom Komisji spisanych propozycji wraz z
zaproszeniem na kolejne posiedzenie. Na tym posiedzenie
zakończono.
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