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Przesyłam odpowiedzi  na zapytania dotyczące działalności kulturalnej w Inowrocławiu w 
2012 i perspektyw na 2013 rok 
 
 

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? 
- Jakie istotne działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować? 
 
 
W 2012 roku udało się zrealizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie 

kultury. W Inowrocławiu zorganizowano łącznie kilkaset imprez kulturalnych, sportowych, 
promocyjnych, a także o charakterze społecznym i patriotycznym. Wiele z nich było 
kontynuacją przedsięwzięć z lat poprzednich, a najistotniejsze w dziedzinie kultury to: 
Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada”, Ogólnopolski Festiwal 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Dni Inowrocławia (z bogatym i urozmaiconym programem 
imprez, w tym koncertami gwiazd polskiej sceny muzycznej), Inowrocławska Noc Solannowa 
(czyli doroczny koncert urodzinowy Grzegorza Turnaua), Inowrocławska Gala Operowo-
Operetkowa, Inowrocławski Festiwal Światła i Smaku, Ino-Rock Festival, Festiwal 
Artystyczny Osób Niepełnosprawnych FAON, a także Koncert Nadzwyczajny z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości (z udziałem Maestro Janusza Olejniczaka), ponadto 
tradycyjnie od 1 maja do połowy września odbywały się koncerty plenerowe w ramach 
Inowrocławskiego Lata Muzycznego. Należy też zaznaczyć, że wstęp zdecydowaną 
większość imprez był bezpłatny (i na wszystkie z wyżej wymienionych z wyjątkiem Ino-Rock 
Festival). 

Ważną częścią działań w dziedzinie kultury było również wykonanie prac 
modernizacyjnych obiektów, w których prowadzona jest działalność kulturalna. W 2102 roku 
w teatrze miejskim zainstalowano klimatyzację, a w konsekwencji tych prac remontowych  
dokonano modernizacji znacznej części obiektu, który otrzymał nowy wystrój foyer, a także 
zakończono remont i wyposażenie garderób. Wykonano również odwodnienie terenu, na 
którym znajduje się teatr letni – jeden z obiektów wykorzystywany do przeprowadzania 
imprez plenerowych.  

 
- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 
- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 
 
Na realizację zamierzonych przedsięwzięć kulturalnych nie zabrakło środków 

finansowych, jednakże gdyby móc przeznaczyć na działania w sferze kultury większe kwoty, 
z pewnością oferta byłaby bogatsza i jeszcze bardziej atrakcyjna. Niemniej jednak 
mieszkańcy miasta i goście Inowrocławia nie mogą narzekać na brak imprez ambitnych 
(Koncert Nadzwyczajny z udziałem Janusza Olejniczaka i blisko 200 wykonawców: orkiestra, 
chóry, koncert urodzinowy Grzegorza Turnaua) czy niecodziennych (jakim był np. pokaz 
mappingu 3 d i rzeźbienia w lodzie podczas trzydniowego Festiwal Światła i Smaku). 

Na organizację niektórych imprez udało się też pozyskać dodatkowe środki.  
 
 



2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 r.  
 

- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 
- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 
 
Planując kierunki polityki kulturalnej priorytetem wszystkich działań jest utrzymanie 

dotychczasowej, dużej aktywności miejskich instytucji kultury, które są organizatorem 
głównych imprez na terenie miasta. Ważne jest również zachowanie wysokiego poziomu 
artystycznego, który wyznacza ich stopień atrakcyjności dla odbiorców, jakimi są nie tylko 
mieszkańcy, ale i przyjeżdżający do Inowrocławia goście i kuracjusze. Czynnikiem istotnym 
w planowaniu wydatków na kulturę jest również utrzymanie dobrego stanu infrastruktury.  

Działania te są zgodne ze strategią rozwoju Inowrocławia na lata 2003-2013 (przyjętą 
uchwałą nr X/98/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia w dniu 26 czerwca 2003 roku). 
Dokument ten określił cele i priorytety społeczno-gospodarcze rozwoju w dziesięcioletniej 
perspektywie. W strategii wskazuje się na „harmonijny rozwój społeczny i gospodarczy 
miasta prowadzący do poprawy jakości życia mieszkańców”. Pod tym pojęciem mieści się m. 
in. kształtowanie nowoczesnego miasta uzdrowiskowego, w którym rozwija się gospodarka, 
turystyka, nauka, a także kultura. Zadania w zakresie kultury były realizowane, a cele zostały 
osiągnięte również w roku 2012. 

 
 
- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 
- Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów  
  z poprzednich lat? Jaka była przyczyna tych zmian? 

 
Projekt budżetu na 2013 rok przewiduje mniejsze wydatki na kulturę niż w latach 

minionych, w których panowała tendencja zwyżkowa, rokrocznie bowiem zwiększano kwoty 
dotacji dla miejskich instytucji kultury. Na 2103 rok nie zaplanowano znaczących inwestycji 
infrastrukturalnych. Kwota przeznaczona na całą działalność kulturalną to 6.254.000,00 zł, w 
tym zawierają się dotacje dla dwóch samorządowych instytucji kultury: Kujawskiego 
Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, które wynoszą odpowiednio 
3.610.000,00 zł i 2.350.000,00 zł. W 2012 roku kwoty dotacji wyniosły: 4.470.000,00 zł 
(KCK, w tym na prace remontowe w teatrze miejskim i amfiteatrze) i 2.520.800,00 zł (BM). 
Na podobnym poziomie pozostają wydatki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń 
kulturalnych (90.000,00 zł) oraz na pozostałą działalność kulturalną (204.000,00 zł, w tym 
18.000,00 zł na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków). Zmniejszenie wydatków w 2013 roku na 
działalność miejskich instytucji kultury zostało spowodowane wykonaniem w latach 
minionych istotnych prac remontowych i modernizacyjnych w siedzibach tych instytucji (w 
2011 roku zakończono remont kamienicy znajdującej się w centrum miasta, będącej drugą 
siedzibą KCK, w której znajdują się m. in.: sala wystaw czasowych, studio nagrań 
muzycznych, studio telewizyjne i sale do zajęć sekcyjnych, a w oficynie – stała wystawa 
archeologiczna „Askaukalis Inowrocław”).  

Innym ważnym czynnikiem, który spowodował zmniejszenie planowanych wydatków 
na kulturę w 2013 roku jest pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie, co 
skutkuje zmniejszeniem subwencji ogólnej, którą otrzymują samorządy z budżetu państwa na 
realizację zadań własnych.     
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