BRM-III.0012.7.7.2022
Protokół nr 48/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
w dniu 25 maja 2022 r.
I. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska.
II. W posiedzeniu uczestniczyło dziesięcioro członków Komisji, co stanowi quorum
niezbędne do opiniowania spraw przewidzianych w porządku posiedzenia (lista
obecności stanowi załącznik do protokołu).
III. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście.
IV. Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 r. (druk
nr 1443-1).
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia
16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr
1444-1).
3. Informacja na temat działalności Warsztatów Kultury w Lublinie.
4. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Maja Zaborowska otworzyła obrady, przywitała radnych oraz gości
i przedstawiła porządek posiedzenia, który Komisja zaakceptowała.
Ad.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022
r. (druk nr 1443-1) z autopoprawkami (druk nr 1443-2 i druk nr 1443-3).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos).
Ad.2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1444-1) z autopoprawką (druk nr 1444-2).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 6 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 2 głosy).
Ad.3. Informacja na temat działalności Warsztatów Kultury w Lublinie.
Pracownicy instytucji poinformowali radnych, że Warsztaty Kultury powstały w 2009
roku, a jako samodzielna jednostka działają od listopada 2012 roku. Warsztaty Kultury
w Lublinie są organizatorem czterech największych plenerowych festiwali kulturalnych
w Lublinie odbywających się w sezonie letnim. Są to: Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne
Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów oraz Jarmark Jagielloński. Warsztaty Kultury zajmują
się także kształceniem animatorów i managerów kultury. Działanie to realizują poprzez
projekty takie jak: Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury i Masterklasy. Pierwszy
z nich skierowany jest do pracowników instytucji kulturalnych i organizacji non-profit.

Podczas kursu odbywającego się raz w roku uczestnicy szkolą się między innymi
z pozyskiwania środków publicznych, promocji wydarzeń kulturalnych i współpracy
z wolontariuszami. Drugi projekt skupia się na rozwoju kadry wolontariuszy kultury,
poprzez przygotowanie uczestników do pracy na plenerowych wydarzeniach, współpracy z
dziećmi i obsługi zaplecza technicznego. Masterklasy są natomiast projektem
skierowanym do twórców ludowych oraz osób zajmujących się zawodowo promocją
i wspieraniem kultury tradycyjnej. Warsztaty Kultury zajmują się także edukacją kulturalną,
skierowaną szczególnie do mieszkańców Lublina. W tym celu realizują projekty takie jak
„Lekcje sztuki” – program warsztatów plastycznych dla klas szkół podstawowych,
„Magiczna Latarnia” – program edukacji audiowizualnej dla dzieci, „Miasto movie” – cykl
seansów filmowych, „Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego” – projekt muzyczny skupiający
muzyków wokół tradycyjnych melodii Lubelszczyzny, „Patterns of Europe” – spotkania,
wystawy i warsztaty poświęcone wzornictwu, ilustracji i architekturze, „Spotkania
praktyczne” – cykl interdyscyplinarnych warsztatów rzemieślniczych, „Strefa Innych
Brzmień” – cykl koncertowy prezentujący wykonawców alternatywnych, „Warsztat
Fotograficzny” – pracownia poświęcona szlachetnym technikom fotograficznym, „Warsztat
Miedialabowy” – pracownia poświęcona nowoczesnym technologiom i nowym mediom
oraz „Zimowa Majsternia” – program ferii zimowych dla dzieci. Warsztaty prowadzą także
dwa wydawnictwa. Pierwszym jest internetowy magazyn kulturaenter.pl, który śledzi
wydarzenia u wschodnich sąsiadów Polski oraz jest platformą wymiany opinii o kulturze.
Drugim jest cykl Wschodni Express, którego celem jest prezentacja czytelnikom polskim
najnowszych tekstów literatur ukraińskiej i białoruskiej.
Następnie radni w rozmowie z pracownikami Warsztatów wyrazili swoje uznanie i
aprobatę dla podejmowanych przez nich działań.
Przewodnicząca Komisji podziękowała dyrektorowi Warsztatów Kultury, panu
Grzegorzowi Rzepeckiemu za zaproszenie i miłe przyjęcie oraz poinformowała, że
następne posiedzenie odbędzie się 6 czrwca br. o godzinie 16:30.
Ad.4. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Maja Zaborowska poinformowała, że do Komisji nie wpłynęły sprawy
wymagające rozpatrzenia.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 18:00 do godziny
19:43.
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