Protokół posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury
przy Wydziale Kultury i Wydział Kultury Sztuki Urzędu Miasta
Poznania w dniu 6 listopada 2012 roku.
XV posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury odbyło się 6 listopada 2012 roku w
godzinach 17.00-19.30 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania. Uczestniczyło 11 osób – 1
osoba z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania – pan Jarosław Anczewski oraz dziesięciu
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 Obywatelskiego przedstawił
porządek posiedzenia i zapytał, czy są zastrzeżenia wobec treści protokołu z poprzedniego
posiedzenia w dniu 22 października. W wyniku głosowania przyjęto porządek posiedzenia w dniu 6
listopada oraz zaakceptowano przesłany wcześniej drogą elektroniczną protokół.
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Dialogu – pan Marcin Maćkiewicz omówił przesłane wcześniej
wszystkim członkom Komsiji wyniki prac Zespołu Roboczego odnośnie otwartego konkursu ofert i
koniecznych zmian, jakie w przyszłości należy podjąć na podstawie uwag i propozycji zgłaszanych
przede wszystkim przez przedstawicieli organizacji pozarządowych startujących w konkursach
ofert. Nie bez znaczenia są także opinie środowiska eksperckiego i członków komisji konkursowej.
Pan Marcin Maćkiewicz podkreślił znaczenie jawności ekspertów dla dobra rozpatrywanych
wniosków oraz zreferował główne propozycje zmian polegające m.in na stworzeniu osobnego
konkursu dla dużych projektów i przyporządkowaniu mu dodatkowych, bardziej restrykcyjnych i
kompleksowych kryteriów oraz form oceny. Zaproezentował także propozycje zmiany treści
wszystkich zadań konkursowych, tak by ich zakresy tematyczne nie nakładały się na siebie i by
orientacja w nich była bardziej intuicyjna. Zaproponowano ponadto z góry określony podział
budżetu na konkursy grantowe pomiędzy poszczególnymi edycjami konkursu a także środkami do
rozdysponowania w ramach procedury tzw. małych grantów. Przewodniczący Komisji przypomniał
ponadto treść opinii Komisji z marca br. zwracając uwagę na konieczność przypomnienia
zawartych tam propozycji. W toku dyskusji, na wniosek Zbigniewa Łowżyła postanowiono poddać
korekcie zaproponowaną wcześniej treść zadania w konkursie dla projektów dużych tak, by
dopuszczała ona nie tylko projekty międzynarodowe, ale także długofalowe projekty kulturalnoedykacyjne o charakterze lokalnym. W ramach dyskusji Jarosław Anczewski – przedstawiciel
Wydziału Kultury i Sztuki przyznał, że niektóre z elementów propozycji zespołu roboczego są
zbieżne z propozycjami zmian, o których Wydział Kultury od półtora miesiąca rozmawia z
Prezydentem. Przewodniczący Komisji zwrócił przy tym uwagę, że wiadomość taka jest z jednej
strony pozytywna, z drugiej jednak zaskakująca, ponieważ wynika z niej, że Komisja Dialogu i
Wydział pracują równolegle. Ostatecznie jednak po uzgodnieniu korekty wynikającej z wątpliwości
Zbigniewa Łowżyła, Komisja większością głosów 10 za przy 1 wstrzymującym się przyjęła
przygotowane przez zespół roboczy propozycje korekt i zobowiązała Przewodniczącego do
przedłożenia ich prezydentowi. Pełna, przyjęta propozycja korekt w organizacji otwartych
konkursów ofert stanowi załącznik niniejszego protokołu. Przedstawiciel WKiSz przekazał

informację o planowanym naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych, które będą
opiniować oferty w konkursach ofert na 2013 rok oraz zaapelował do organizacji pozarządowych o
aktywne zgłaszanie swoich przedstawicieli do tego gremium. Jest to tym bardziej możliwe, że
konsultowane jeszcze zasady prowadzenia konkursów w chwili bieżącej zakładają, że ogłoszone
będą dwa niezależne konkursy i zaistnieje potrzeba powołania dwóch odrębnych Komisji
Konkursowych"
Ad. 3. W ramach wolnych wniosków nie zgłoszono żadnych propozycji.
Ad. 4. Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego – pan Marcin Maćkiewicz podziękował
za aktywny udział w dyskusji oraz zaprosił zebranych członków Komisji Dialogu na kolejne
posiedzenie w dniu 19 listopada 2012 roku. Posiedzenie to poświęcone będzie projektowi budżetu
miasta Poznania na rok 2013.
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