Sprawozdanie ze spotkania KDO ds. Kultury w dniu 18 października 2017 r.

1.

W pierwszej części spotkania dokonano omówienia projektu rocznego programu
współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018,
w tym treści programu – załącznika do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa oraz
załączników do programu. Na posiedzeniu Komisji nie zgłoszono uwag. Ustalono,
że ewentualne uwagi do ww. programu mogą zgłosić organizacje indywidualnie (termin
upływał w dniu spotkania).

2.

W związku z pojawieniem się w zestawieniu planowanych konkursów nowego,
polegającego na realizacji zadań w ramach pilotażowego programu teatralnego pn.
„Krakowska Giełda Teatralna”, p. Lidia Bogaczówna wyjaśniła specyfikę ww. programu
w zakresie konkursu na spektakle, a p. Bogusława Presz - planowany sposób realizacji
spektakli wybranych w konkursie „Krakowska Giełda Teatralna”.

3.

Omówiono poszczególne planowane konkursy na rok 2018 i pozytywnie odniesiono się
do propozycji organizacji spotkań dot. ogłoszonych konkursów (grudzień).

4.

Przedstawicielka Wydziału poinformowała o bieżącej i planowanej działalności
Wydziału (w tym nowelizacji uchwały o stypendiach twórczych). Zaprosiła członków
KDO ds. Kultury na uroczystość wręczenia statuetek Mecenasa Kultury Krakowa 2016
roku (6 listopada br., godz. 14.00) oraz na uroczystość wręczenia Nagród Miasta
Krakowa 2017 (30 listopada br. godz. 16.00). Uroczystości odbędą w Sali Obrad Rady
Miasta Krakowa. P. Lidia Bogaczówna, członek Bractwa Mecenatu Kultury, komisji
opiniującej wnioski o przyznanie tytułu Mecenasa, zachęcała zebranych do udziału
w uroczystości, podczas której można porozmawiać z firmami przekazującymi środki
finansowe na działalność kulturalną.

5.

W związku z pojawiającymi się pytaniami m.in. o terminy składania wniosków,
p. Bogusława Presz zaproponowała, by poszukując tych informacji, wpisać
do wyszukiwarki „BIP Kraków Kultura”, co umożliwi zlokalizowanie strony
internetowej ze wszystkim informacjami dot. działań Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w tym także działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.
Jednocześnie poleciła stronę dedykowaną organizacjom pozarządowym: ngo.krakow.pl,
w ramach której jest możliwość zamówienia newslettera.

6.

Przewodnicząca Komisji podjęła temat utworzenia na Facebooku niezależnego miejsca
wyrażania opinii i dyskusji w prawach kultury, takich jak np. ustawa o organizacjach
pozarządowych, którą ma uchwalić Sejm czy pomnika Armii Krajowej mającego

powstać u stóp Wawelu. Przedstawicielka krakowskiego oddziału SARP-u wyjaśniła
zebranym okoliczności zbiórki funduszy na ten cel, w którą próbowano włączyć SARP.
W związku z różnymi pełnomocnictwami przedstawicieli w KDO ds. Kultury, nie zawsze
umożliwiającymi zabieranie głosu czy opiniowanie w imieniu organizacji wpis
na Facebooku dawałby możliwość wypowiedzi każdemu w jego własnym imieniu.
P. Michał Zabłocki zaproponował, żeby podzielić zebrania KDO na cześć „oficjalną”
i „dyskusyjną”, co umożliwiłoby swobodną wymianę informacji i dyskusję w różnych
sprawach, także tych nie związanych z działaniami Miasta w zakresie współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
7.

Kolejne spotkanie wyznaczono na 22 listopada 2017 r. o godz. 16.00. Spotkanie odbędzie
się w Piwnicy pod Baranami, Rynek Główny 27.

