Protokół posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania w dniu 11
lutego 2013 roku.
XIX Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury odbyło
się 11 lutego 2013 roku w godzinach 17.00-19.30 w Sali Malinowej
Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim. W posiedzeniu
brało udział 26 osób, w tym 20 członków Komisji Dialogu oraz
goście. Komisję Dialogu poza przedstawicielami organizacji
pozarządowych reprezentowały trzy osoby z Wydziału Kultury i
Dziedzictwa – pan Dyrektor Robert Kazimierczak, pan Jarosław
Anczewski oraz pani Anna Mazur. W posiedzeniu uczestniczyła także
pani Izabela Leśniak – Kierownik Oddziału Koordynacji Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych.
Porządek posiedzenia:
1. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem spotkania i protokołem z
poprzedniego posiedzenia.
2. Podsumowanie mijającej kadencji.
3.Wybory Przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego,
zgodnie z zarządzeniem Nr 317/2012/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 16 maja 2012 roku i Regulaminem Komisji Dialogu.
4. Sprawy bieżące.
5. Ustalenie terminu kolejnego spotkania i zakończenie.
Ad 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Wiceprzewodniczący Komisji
Dialogu – pan Witold Zakrzewski. Odczytał zebranym proponowany
porządek posiedzenia. Proponowany porządek przyjęto jednomyślnie.
Następnie Wiceprzewodniczący zapytał obecnych, czy są zastrzeżenia
do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia. Nikt nie zgłosił uwag,
protokół przyjęto. Pani Izabela Leśniak – Kierownik Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawiła
wyniki badań działalności wszystkich komisji dialogu, które
funkcjonują przy Urzędzie Miasta, pod względem aktywności
członków, której jednym z elementów jest frekwencja na
posiedzeniach. Żadna z organizacji reprezentowanych w Komisji
Dialogu ds. Kultury nie uczestniczyła we wszystkich
dotychczasowych posiedzeniach – frekwencja wahała się od kilku do
kilkudziesięciu procent (ponad 90). Pod tym względem Komisja
Dialogu ds. Kultury nie odbiega od pozostałych komisji dialogu.

Następnie nowy dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa – pan
Robert Kazimierczak przedstawił plany i założenia współpracy
pomiędzy Wydziałem a Komisją Dialogu na rok 2013.
Ad 2. W ramach podsumowania działalności Komisji Dialogu ds.
Kultury w minionym okresie głos zabrał dotychczasowy
Przewodniczący – pan Marcin Maćkiewicz, który podkreślił ważną
rolę, jaką pełni Komisja w doskonaleniu systemu otwartego konkursu
ofert, a łącznie podjęto w czasie posiedzeń 30 różnych tematów
dotyczących bardzo różnych obszarów kultury miasta Poznania.
Postanowiono powrócić do podsumowania dotychczasowej
działalności Komisji Dialogu ds. Kultury na kolejnych posiedzeniach.
W ramach tej części posiedzenia pan Kazimierz Krawiarz
(Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki) zwrócił uwagę, że –
jego zdaniem współpraca pomiędzy Wydziałem Kultury i Dziedzictwa
a organizacjami pozarządowym i innymi instytucjami kultury jest
niezadowalająca, należałoby w szerszym zakresie wykorzystać prasę
do informowania o wydarzeniach kulturalnych i planach na najbliższą
przyszłość.
Ad 3. Dotychczasowy Przewodniczący Komisji Dialogu – pan Marcin
Maćkiewicz jeszcze na posiedzeniu grudniowym zgłosił swą
rezygnację z pełnionej funkcji. Posiedzenia Komisji Dialogu w
styczniu i w lutym odbyły się pod przewodnictwem pana Witolda
Zakrzewskiego – Wiceprzewodniczącego Komisji Dialogu. Zgodnie z
zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 maja 2012 roku i
stosownie do regulaminu Komisji Dialogu odbyły się wybory nowego
Przewodniczącego oraz Prezydium. Uprawnionych do głosowania
było 20 osób. Jedynym kandydatem do funkcji Przewodniczącego był
pan Witold Zakrzewski. W tajnym głosowaniu uzyskał 12 głosów, co
stanowiło wystarczającą liczbę do zatwierdzenia wyboru jego osoby
na stanowisko Przewodniczącego. Pan Witold Zakrzewski należy do
grona znakomitych plastyków, uczestniczył w licznych wystawach –
polskich i zagranicznych. Kolejne głosowania dotyczyły wyboru
wiceprzewodniczących. Zgłoszono cztery kandydatury: panią Annę
Mazur, panią Edytę Czernecką, pana Zbigniewa Łowżyła i pana
Macieja Kijko. Spośród tych osób w tajnym głosowaniu wybrano
dwie osoby: panią Annę Mazur i pana Zbigniewa Łowżyła. Pani Anna
Mazur jest pracownikiem Wydziału Kultury i Dziedzictwa, natomiast
z wykształcenia jest artystą-plastykiem, posiada też doświadczenie w

organizacji przedsięwzięć związanych z muzyką. Pan Zbigniew
Łowżył jest wybitnym artystą-muzykiem i animatorem uznanych
wydarzeń kulturalnych, znanym w kraju i poza jego granicami.
Ostatnie głosowanie dotyczyło wyboru sekretarzy Komisji Dialogu.
Kandydowały dwie osoby – pani Edyta Czernecka i pan Krzysztof
Szafran, który do tej pory pełnił już te funkcję. Obie kandydatury
także w tajnym głosowaniu zaaprobowano. Po dokonanym
głosowaniu i wyborze nowego Prezydium nowy Przewodniczący –
pan Witold Zakrzewski gratulował wszystkim wybranym Członkom
Prezydium i w kilku słowach przedstawił cele, jakie powinna spełniać
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury: kreatywność,
pokazanie potencjału kulturalnego miasta Poznania, powołanie
nowych zespołów roboczych, organizacja wystawy ukazującej
dokonania i zamierzenia organizacji pozarządowych.
Ad 4. W ramach spraw bieżących pojawiło się kilkanaście różnych
propozycji i uwag odnośnie pracy Komisji Dialogu i jej zadań na
najbliższy okres. Pan Janusz Pazder uważa, że Komisja Dialogu ma
być płaszczyzną dialogu, a nie organizatorem wystaw, wydarzeń, nie
jest potrzebne załatwianie spraw szczegółowych, zadania powinny
być realizowane w macierzystych organizacjach. Zaproponował
również, aby puste lokale miejskie przeznaczyć na cele kulturalne.
Pan Ryszard Czapara zwrócił uwagę na konieczność rozdziału
pieniędzy na cele kulturalne w sposób jasny, zrozumiały. Pan Mariusz
Polarczyk zapytał o opinię prawną Prezydenta miasta Poznania w
sprawie ekspertów, a odpowiedzi udzielił pan Jarosław Anczewski –
reprezentant Wydziału Kultury i Dziedzictwa. Pan Jarosław
Anczewski jako bardzo ważną sprawę uznał przygotowanie
harmonogramu i tematyki posiedzeń Komisji Dialogu. Pan Zbigniew
Łowżył – Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu poparł w pełni tę
propozycję, położył szczególny nacisk na sprawną informację
mailową i wypracowanie efektywnego systemu komunikacji
pomiędzy wszystkimi członkami Komisji Dialogu. Zgłosił też
wniosek, aby na posiedzeniach Komisji Kultury był zawsze
przedstawiciel Komisji Dialogu ds. Kultury. Dyrektor Wydziału
Kultury i Dziedzictwa, pan Robert Kaźmierczak uważa, że na każdym
posiedzeniu Komisji Dialogu byłoby dobrze, aby obok tematu
dominującego pojawił się temat dodatkowy.

Ad 5. Przewodniczący Komisji Dialogu – pan Witold Zakrzewski
podziękował obecnym jeszcze raz za zaufanie, jakie pokładają w nim
członkowie Komisji Dialogu, czego wynikiem był rezultat wyborów,
podziękował za bardzo duże zaangażowanie uczestników posiedzenia.
Zapewnił też zebranych, że pragnie nie tylko przewodniczyć, ale
przede wszystkim tak organizować pracę Komisji Dialogu ds. Kultury,
aby sprostać oczekiwaniom jej członków i służyć jak najlepiej
kulturze miasta Poznania. Kolejny termin posiedzenia Komisji
Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury – to 4 marca 2013 roku.
Po tej informacji Przewodniczący ogłosił koniec Posiedzenia.
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