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W odpowiedzi na zapytanie dotyczące oceny tegorocznych działań miasta Gorzowa 
Wlkp. w zakresie kultury oraz wskazanie planów na przyszły rok, zgodnie z  art.  4 Ustawy 
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. ( Dz. U. nr 112 poz. 1198 ze 
zm.) w załączeniu przekazuję odpowiedzi na wskazane w mailu z dnia 13 grudnia br. 
pytania. 
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Załącznik: 

Odpowiedzi na pytania w zakresie gorzowskiej kultury. 

 



1. Jak ocenia Pan wykonanie budżetu miasta na rok 2012 w zakresie kultury? 
- Czy Pana miastu udało się zrealizować zadania w dziedzinie kultury założone w budżecie 
na 2012 rok? 
 Zadania, których realizację koordynował Wydział Kultury zostały zrealizowane 
zgodnie z planem budżetu na 2012r. Instytucje kultury, dla których miasto jest 
organizatorem, otrzymały dotacje podmiotowe na działalność bieżącą. Podsumowanie 
działalności instytucji nastąpi na początku 2013r., po złożeniu i ocenie sprawozdań 
merytorycznych.  
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. w 2012r. ogłosił trzy otwarte konkursy ofert dla organizacji 
pozarządowych na realizację zadań publicznych w sferze kultury. Dwa konkursy zostały 
rozstrzygnięte, jeden – nie; dotyczył organizacji świąt: państwowego (3 Maja) i miejskiego (2 
lipca) (powód: ofertę złożyło jedno stowarzyszenie, którego zakres merytoryczny nie mieścił 
się w zakresie ogłoszonego zadania); na trzy konkursy zaplanowano kwotę 408.000 zł; 
wykonano – 393.000 zł. 
- Jakie istotnie działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować?  
 Miasto było organizatorem, wspólnie z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową forum 
pn. Gorzowska przystań kultury. Ponadto został opracowany projekt Strategii rozwoju kultury 
na lata 2013-2020. Miasto zaczęło wdrażać plany restrukturyzacji, której celem jest 
efektywniejsze wydatkowanie środków z budżetu miasta na realizację zadań w kulturze. W 
ramach restrukturyzacji podjęto trzy uchwały Rady Miasta. Dwie z tych uchwał dotyczyły 
likwidacji instytucji, a jedna została podjęta w sprawie zmian w strukturze dwóch instytucji. 
Istotnym działaniem są również festiwale niszowych gatunków muzycznych; w 2012 roku 
dofinansowano m.in. organizację 24. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich 
„Romane Dyvesa”, IV Ogólnopolskiego Festiwalu Polskich i Romskich Dziecięcych Zespołów 
Taneczno-Wokalnych „Muzyka łagodzi obyczaje”. 
- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające?  
 Środki zaplanowane na kulturę w 2012r. pozwoliły na utrzymanie instytucji kultury             
i kontynuację zadań realizowanych od lat. Jednakże instytucje kultury zgłaszały w ciągu roku 
zapotrzebowanie na dodatkowe środki z budżetu miasta.  Natomiast środki na realizację 
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku były niewystarczające; 
organizacje pozarządowe wnioskowały łącznie o kwotę 1.413.185,90 zł; żadne 
stowarzyszenie nie otrzymało 100% wnioskowanej kwoty. 
- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 
 Instytucje kultury wnioskowały o środki na rozszerzenie oferty kulturalnej. Rosnące 
koszty utrzymania powodują sukcesywne obniżanie puli środków przeznaczonych na 
działalność merytoryczną.  
2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 rok? 
- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 
Podstawowym celem jest przyjęcie wypracowanego projektu Strategii rozwoju kultury 
w drodze uchwały Rady Miasta celem rozpoczęcia wdrażania jego zapisów. Ważnym celem 
dla Miasta, również w aspekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta, jest monitoring 
potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz jakości usług kulturalnych świadczonych przez 
podmioty korzystające z dotacji z budżetu Miasta. Przeprowadzenie pierwszych badań w tym 
zakresie planowane jest na rok 2013. Dodatkowo, kontynuowana będzie realizacja zadania 
dotyczącego restrukturyzacji sieci miejskich instytucji kultury celem ograniczania 
rozbudowanej administracji, na rzecz rozwoju działalności merytorycznej. Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem 
wielokulturowości Gorzowa, co ma być inspiracją dla podmiotów realizujących zadania 
w zakresie kultury, do wdrażania projektów promujących wielokulturowość Gorzowa 
w różnych wymiarach (m.in. społecznym, naukowym, edukacyjnym, kulturalnym, etnicznym). 



- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe?  
Priorytetem dla Miasta jest działalność prowadzona przez samorządowe instytucje kultury, 
szczególnie w zakresie edukacji kulturalnej oraz szeroko rozumianego upowszechniania 
kultury. Strategiczna jest też rola Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, 
jako najmłodszej instytucji tego typu w Polsce. 
W 2013 roku w zakresie zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe 
są to: 

1) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; 
2) przedsięwzięcia w ramach Roku Wielokulturowości w Gorzowie; 
3) niszowe inicjatywy kulturalne; 
4) wydarzenia kulturalne z okazji 100-lecia Parku Róż; 
5) wydarzenia kulturalne w ramach obchodów jubileuszy; 
6) przedsięwzięcia w ramach Roku Witolda Lutosławskiego, ogłoszonego przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 
 Najważniejszą inwestycją w dziedzinie kultury było wybudowanie i otwarcie w 2011r. 
Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej.  
- Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów 
z poprzednich lat? Jaka była przyczyna tych zmian?  
 Nakłady na kulturę w Gorzowie Wlkp. w ostatnich latach wzrastały. Przyczyną tego 
zjawiska było prowadzenie dwóch inwestycji: budowa Centrum Edukacji Artystycznej – 
Filharmonii Gorzowskiej oraz przebudowa Amfiteatru. Dodatkowo na zwiększenie wydatków 
na kulturę wpłynęło rozpoczęcie w maju 2011r. działalności CEA – Filharmonii Gorzowskiej. 
Instytucja ta kosztuje miasto rocznie około 5.700.000 zł. Kwota ta została wprowadzona do 
budżetu miasta niezależnie od środków przewidzianych na pozostałe instytucje i inne, 
dotychczas prowadzone działania w zakresie kultury. Środki na zadania realizowane przez 
organizacje pozarządowe w 2013 roku będą na tym samym poziomie, co w roku 2012, 
jednak najniższe w historii ogłaszania konkursów w kulturze, czyli od 2005 roku. 
 

Przesłane przez: 

Emilia Cepa 

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim 

 

 


