Protokół posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury i
Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania w dniu 24 czerwca 2013 roku
XXV Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury odbyło się 24 czerwca
2013 roku w godzinach 17.00-19.00 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy
Placu Kolegiackim. W posiedzeniu brało udział 15 osób. Komisję Dialogu poza przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentowały trzy osoby z Wydziału Kultury i
Dziedzictwa – pani Anna Mazur – Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu, pan Wicedyrektor Marcin Kostaszuk oraz pan Jarosław Anczewski.
Porządek posiedzenia:
1. Młodzieżowe Domy Kultury – krótkie omówienie sytuacji i roli placówek oraz
form współpracy z NGO.
2. Omówienie wniosków Komisji Kultury i Nauki nt. Budżetu za rok 2012 (negatywna opinia odnośnie sprawozdania z budżetu).
3. Omówienie prac Zespołu Roboczego ds. Komisji Konkursowych:
- propozycje podziału środków Konkursu Rewitalizacji Centrum,
- propozycje procedowania i pracy Komisji Konkursowych.
4. Informacja o partycypacji członków Komisji Dialogu Obywatelskiego w IV Dniu i
Tygodniu Organizacji Pozarządowych.
5. Podsumowanie półrocznej działalności KDO i propozycje Harmonogramu na II
półrocze 2013r.
6. ,,Noc Kupały” (punkt dodany w trakcie posiedzenia).
7. Podsumowanie i zakończenie Posiedzenia.
Ad 1. Przewodniczący Komisji Dialogu – pan Witold Zakrzewski przedstawił zebranym
porządek posiedzenia i zapytał o akceptację. Pan Piotr Zysnawski zaproponował dodanie jeszcze jednego punktu w celu omówienia ,,Nocy Kupały”. Wszyscy uczestnicy
zaaprobowali porządek, nie mieli też uwag w stosunku do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Dialogu w dniu 27 maja. Przewodniczący Komisji Dialogu odnośnie
punktu 1. poinformował członków Komisji, że ten punkt będzie poruszony na posiedzeniu wrześniowym z powodu zmiany w harmonogramie Komisji Kultury i Nauki, która
miała zająć się sprawą młodzieżowych domów kultury. Pan Przewodniczący wyjaśnił,
że w związku z taką sytuacją nie zaproszono przedstawicieli tych domów kultury. Przypomniał też, że Komisja Dialogu Obywatelskiego już w roku ubiegłym obszernie zajmowała się tematem młodzieżowych domów kultury i na jednym z posiedzeń Rady Kultury
i Nauki przedstawiła swoje stanowisko, w którym przedstawiono radnym treść uzgodnionego wcześniej na posiedzeniu Komisji Dialogu stanowiska: ,, Komisja Dialogu
Obywatelskiego w oparciu o relacje pracowników MDK i z obrad Obywatelskiego Fo rum Kultury zapoznała się z ich sytuacją i wskazując na istotną kulturotwórczą, edu kacyjną oraz społeczną rolę Młodzieżowych Domów Kultury stoi na stanowisku zachowania ich dotychczasowego statusu. Jednocześnie wyrażamy konieczność poszerzenia zakresu statutu MDK o możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi i
mechanizmy pozyskiwania środków unijnych”.
Ad 2. Pan Szymon Stemplewski poinformował zebranych o procedurze przyznawania
małych grantów. Procedura zbliżona jest do otwartych konkursów ofert, obowiązuje
roczny tryb przekazywania pieniędzy, należy dążyć do tego , aby wprowadzić jaśniejsze formuły , małe granty mają wspomagać inicjatywy wymagające wsparcia merytorycznego, informacje o procedurze przyznawania małych grantów można znaleźć na
stronie poznańskiego Biuletynu Informacji Publicznej. Są dwie drogi uzyskania gran-

tów: list intencyjny do prezydenta do prezydenta i złożenie bezpośredniej oferty. Oferty
można składać cały rok. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych.
Wiele organizacji pozarządowych wykorzystuje możliwość uzyskania pieniędzy na realizację rozmaitych zadań.
Ad 3. W początkowej części tego punktu posiedzenia głos zabrali kolejno panowie: Ryszard Czapara, Szymon Stemplewski i Przewodniczący Komisji Dialogu – Witold Zakrzewski. Pan Ryszard Czapara przedstawił swoją opinię na temat konkursu ,,Centrum
warte Poznania”. Jego zdaniem jest to bardzo dobry konkurs, który należy popierać, a
uczestniczyć w nim mogą osoby fizyczne, prywatne, co stanowi to wielką zaletę. Trzeba dążyć do tego, aby autorzy projektów byli zawsze też realizatorami. Pan Szymon
Stemplewski dostrzega też zalety tego konkursu, ale widzi celowość jego połączenia z
otwartym konkursem ofert. Jeszcze inne stanowisko zaprezentował Przewodniczący
Komisji Dialogu – pan Witold Zakrzewski, proponując likwidację konkursu, bo podobne
zadania można realizować w ramach otwartego konkursu ofert. W tym miejscu pojawiły się jednak głosy, że powstały z inicjatywy Komisji Rewitalizacji konkurs daje możliwość udziału nie tylko organizacjom pozarządowym, a to jest bardzo ważne.
Ad 4. Przewodniczący Komisji Dialogu – pan Witold Zakrzewski wyraził zaniepokojenie
małą ilością organizacji pozarządowych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w IV Dniu i
Tygodniu Organizacji Pozarządowych. Ma jednak nadzieję, że dotychczasowy brak
zgłoszeń nie jest rezygnacją z udziału w tej bardzo ważnej dla organizacji pozarządo wych imprezie, lecz wynika z niezdecydowania odnośnie form uczestnictwa. Jest ważne, aby dla przeciętnego mieszkańca Poznania Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych nie kojarzył się głównie z organizacjami charytatywnymi. W większym zakresie
musi znaleźć się miejsce dla szeroko pojętej kultury. Padały opinie, że forma prezentacji organizacji pozarządowych powinna ulec zmianie. Tzw. domki nie mogą być jedynym miejscem, w którym prezentują się różne organizacje. Rozważano także inne miejsca poza Placem Wolności, gdzie mogłaby się odbyć impreza: Stary Rynek, Park Wilsona. Bardzo dobrym środkiem, skutecznie docierającym do widza są występy artystyczne. W zwięzłej formie można przedstawić organizacje np. na podświetlanych ekranach. Członkowie Komisji Dialogu proponują powołanie zespołu odpowiedzialnego za
program imprezy. Wskazane byłoby, aby uczestniczyło bardzo wiele organizacji, bo jest
to okazja do zaprezentowania rozmaitych form kultury w ramach jednego przedsięwzięcia. Organizacje nie należące do Komisji Dialogu powinny być poinformowane o możliwości uczestnictwa. Pan Jarosław Anczewski zaprosił wszystkich zainteresowanych do
zgłoszenia własnych pomysłów dotyczących imprezy we wtorek 25 czerwca.
Ad 5. Przewodniczący Komisji Dialogu – pan Witold Zakrzewski dokonał krótkiego
podsumowania działalności Komisji Dialogu w pierwszym półroczu. Komisja Dialogu
czynnie angażuje się w różne sfery życia kulturalnego Poznania zwłaszcza poprzez
stałą pracę nad doskonaleniem zasad obowiązujących w otwartych konkursach ofert,
wykorzystaniem lokali miejskich dla celów kulturalnych. Komisja rozrasta się, przystępują do niej nowe organizacje, co jest dowodem dobrej, pozytywnej oceny i dostrzega nia ważnej roli w kulturze miasta.
Ad 6. Prezes Fundacji ,,ARS” – pan Piotr Zysnawski poinformował uczestników posiedzenia o imprezie masowej ,,Noc Kupały”. Bardzo pozytywnie należy ocenić liczbę
osób, które wzięły udział w tej imprezie – ponad 40 tysięcy. Impreza była zorganizowana już trzeci raz. W piątek 21 czerwca obchodzono nad Wartą najkrótszą noc w roku.
Początkowo planowano zorganizować ,,Noc Kupały” w rejonie Mostu Św. Rocha,
ostatecznie wybrano Most Chrobrego. Udział wzięło wielu mieszkańców Poznania, ale i
bardzo dużo osób spoza Poznania, także zaproszeni goście z innych krajów. Wypuszczone lampiony w liczbie kilku tysięcy są ogromną atrakcją dla uczestniczących wi-

dzów. Impreza pomimo pewnych zastrzeżeń wyrażanych głównie w mediach odnośnie
porządku w czasie jej trwania, jak po zakończeniu, zasługuje na pozytywną ocenę i jest
dobrym elementem promocji kultury miasta Poznania.
Ad 7. Przewodniczący Komisji Dialogu – pan Witold Zakrzewski podziękował wszystkim za aktywne udział w posiedzeniu, zaprosił osoby zainteresowane na spotkanie robocze w dniu 25 czerwca o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Poznania przy Placu Ko legiackim. Celem spotkania jest organizacja Dnia i Tygodnia Organizacji Pozarządowych we wrześniu bieżącego roku, a inicjatorem takiego spotkania jest pan Jarosław
Anczewski – reprezentant Wydziału Kultury i Dziedzictwa. Termin kolejnego posiedzenia Komisji Dialogu będzie przesłany do wszystkich członków drogą mailową.
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