
 
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? 
Wszystkie zadania, na które w budżecie miasta  zaplanowano środki finansowe zostały zrealizowane. 
Możemy powiedzieć, że Koszalin na przestrzeni ostatnich lat gruntownie odnowił placówki kulturalne 
(wyremontowane i rozbudowane Muzeum, Bałtycki Teatr Dramatyczny, budowana jest Filharmonia 
Koszalińska, nowoczesne Centrum Kultury 105 oraz wyremontowane wszystkie filie Koszalińskiej 
Biblioteki Publicznej. 
  
‐ Jakie istotnie działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować? 
1. Oddano  do  użytku  halę widowiskowo  –  sportową  (obiekt posiada  m.in.  arenę  sportową, wokół 2‐ 
metrowe  strefy  z  wybiegami,  wysokiej  jakości  nagłośnienie  i  sprzęt  audiowizualny,  rodzaj  parkietu 
zapewnia  możliwość  szybkich  zmian   np.  budowę  sceny,  podwieszenie   dekoracji  a  dodatkowo  dla 
poprawy widoczności wydarzeń sportowo – artystycznych został zamontowany ekran cyfrowy. Hala może 
pomieścić 3 000 osób. Wokół znajduje się ponad 300 miejsc parkingowych.) Już wkrótce w hali odbędzie 
się  koncert  Anny  Marii  Jopek  i  Macieja  Maleńczuka.   Hala  będzie  więc  wykorzystywana  również  na 
organizację dużych wydarzeń kulturalnych. 
2.  Trwa  Budowa  Filharmonii  Koszalińskiej  (Inwestycja  obejmuje  teren  o  powierzchni   6031,92  m2, 
głównym   elementem  funkcjonalnym  budynku  jest  sala  koncertowa  na  520  osób  z  estradą  na  pełną 
orkiestrę i chór. Widownia sali ma układ amfiteatralny i będzie podzielona ze względów  akustycznych  na 
kilka  sektorów. Obiekt zostanie oddany do użytku w połowie 3013 r.). 
3. Zrealizowane zostały najważniejsze wydarzenia   ( organizatorzy tych imprez otrzymują wsparcie 
finansowe) m.in. : 
‐ Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi Film”, 
‐ Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja” 
‐ Międzynarodowy Festiwal Organowy, 
‐ Hanza Jazz Festiwal, 
‐ Międzynarodowy Festiwal Filmów  Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim „Pasje wg. świętego 
Włodzimierza”, 
‐ Koszalińskie Konfrontacje Teatralne „ m – teatr” , 
‐ Festiwal Sztuki Współczesnej „Koszart”, 
‐ „Lato Polonijne – Światowy Festiwal Chórów Polonijnych” , 
‐  Festiwal Pieśni Religijnej, 
‐ Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej, 
‐ Festiwal Rockowy „Generacja”, 
‐ Międzynarodowy Plener Malarski  w Osiekach „Czas i miejsce dla sztuki”. 
  
4. Obchodzono  2 znaczące  Jubileusze 
‐ 65 – lecie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
‐ 100 – lecie Muzeum w Koszalinie, 
5. W Muzeum w Koszalinie  została otwarta 8 wystawa stała  ‐ „Pradzieje Pomorza”. Ukazuje ona dzieje 
osadnictwa,  zabytki  kultury  materialnej  i  duchowej  społeczeństw  zamieszkujących  nasze  Pomorze  od 
epoki kamienia po czasy średniowiecza. 
 6.  Koszalińska  Biblioteka  Publiczna   jako  jedna  z  ośmiu  bibliotek  w  kraju  dostała  się  do  projektu 
„Ameryka w twojej bibliotece”. W ramach  projektu otrzymała 100 anglojęzycznych książek i dostęp do 
ponad  30  internetowych  baz  danych.  Program  przewiduje  także  spotkania  z  interesującymi  ludźmi, 
organizacje wystaw  i spotkania , których tematy dotyczyć będą  kultury. 
7. Od 1  stycznia 2012  r. w  ramach projektu Portal  edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – 
Koszalin,  Koszalińska  Biblioteka  Publiczna  pracuje                                w   zintegrowanym 
systemie  bibliotecznym  Aleph, który jako najnowocześniejszy system funkcjonuje w kraju i zagranicą w 
największych bibliotekach narodowych i uniwersyteckich, np.: w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie,  w 



bibliotekach  w  Harvard  i  Oxford.   Wprowadzenie  nowego  sytemu  pozwoliło  przede  wszystkim   na 
efektywniejsze  zarządzanie  biblioteką,   umożliwiając  zautomatyzowanie  procesów 
bibliotecznych.   Czytelnicy  uzyskali  m.in.  łatwy  dostęp  do  katalogu  on‐line,  możliwość  samodzielnego 
zamawiania                           i  rezerwowania  zbiorów  oraz  przedłużania  terminu  wypożyczenia  przy 
pomocy  konta internetowego. 
8. Kontynuowana jest współpraca  w zakresie wspierania Regionalnego  Funduszu 
Filmowego.    

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” funkcjonuje od 17 kwietnia 2009 
r.          i jest pierwszym  w Polsce funduszem finansowanym przez 3 samorządy. Jednocześnie 
jest pierwszą wspólną inicjatywą Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Gminy 
Koszalin      i Miasta Szczecin. Zadaniem Funduszu jest wspieranie działalności filmowej 
związanej             z  Województwem Zachodniopomorskim poprzez tematykę, miejsce realizacji 
lub udział mieszkańców i przedsiębiorców w powstawaniu produkcji filmowych. Wspierane mogą 
być filmy fabularne i dokumentalne reżyserów debiutantów oraz ich drugie filmy. 

  

  
 ‐ Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 
Zrealizowano   najważniejsze  zadania  w  ramach  środków  posiadanych  i  pozyskanych  ze  źródeł 
zewnętrznych.  Środki finansowe zaplanowane w budżecie były wystarczające na utrzymanie instytucji 
kultury  ,  kontynuację  budowy  nowego  obiektu  Filharmonii  Koszalińskiej,  na  realizację  zadań 
statutowych  jednostek,  organizację  wiodących  imprez  oraz  na  realizację  projektów   organizacji 
pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert. 
Oczywiście   każde  dodatkowe  środki  zostałyby  wykorzystane.  Potrzeb  jest  wiele,  imprezy  mogłyby 
mieć  szerszy  zasięg.   Na  bieżąco  prowadzone  są  remonty.   Instytucje  są  też  na  bieżąco  doposażane, 
wymieniany jest sprzęt – na to zawsze potrzebne są środki. 
  
‐ Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 
Zabrakło    środków   na   rozbudowanie   i  uatrakcyjnienie  letniej  oferty  artystycznej.  Nie  wystarczyło 
środków na przeprowadzenie wszystkich sygnalizowanych bieżących napraw  i remontów. 
  
 2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 rok? 
  
‐ Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 
Realizacja  wizji  przyjętej  w  strategii  województwa  zachodniopomorskiego   prowadzi  do   rozwoju 
Koszalina   jako drugiego ośrodka wzrostu województwa zachodniopomorskiego.  Miasto Koszalin ma 
do spełnienia ważną misję polegającą na przyjęciu na siebie odpowiedzialności za rozwój społeczno – 
gospodarczy całego regionu środkowej części Pomorza. I to zadanie z powodzeniem realizuje. 
  
Jeden  z  celów  zawartych  w  Strategii  Rozwoju  Koszalina   brzmi  „  Koszalin  –  centrum  kulturalno  – 
sportowo  –  rekreacyjne  rangi  krajowej”.   Uznano,  iż  organizowanie  wydarzeń 
kulturalnych,   sportowych  –  krajowych  i  międzynarodowych  wpłynie  nie  tylko  na  przyciągnięcie 
turystów  ale  także  podniesie  rangi  miasta  Koszalina  jako  atrakcyjnego  ośrodka  w  sferze  kultury  i 
wypoczynku.  Ponadto,  nie  mając  bardzo  duzych  środków  na  promocję  miasta   o  szerokim  zasięgu, 
należy wzmocnić  realizowane  już duże wydarzenia kulturalne  i  sportowe tak, aby one przyczyniły się 
do promocji Koszalina oraz  popularyzacji kultury i sportu wśród mieszkańców, zmiany stylu ich życia a 
także stworzenia zachęcających warunków do pozostawania w mieście i do osiedlania się w nim. 
  
Wizerunku  Koszalina  jako  ośrodka  kultury  nie  da  się  utrzymywać  w  sposób  trwały   bez  mecenatu 
miasta, bez posiadania własnych środowisk artystycznych, odpowiedniej                i dostępnej bazy, bez 
prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturalnej. Dlatego też cele operacyjne określone dla miasta 



to : 
1.  organizacja  wybranych  wydarzeń  kulturalnych  światowych  –  polonijnych,  międzynarodowych, 
krajowych i regionalnych, 
2. mecenat miasta nad środowiskami twórczymi, 
3. zapewnienie mieszkańcom Koszalina dostępności kultury 
  
‐ Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 
1. Utrzymanie i wzbogacenie działalności koszalińskich instytucji kultury ( Miasto jest organizatorem 5 
instytucji  kultury:  Bałtyckiego  Teatru  Dramatycznego  im.  Juliusza  Słowackiego  w  Koszalinie,  Centrum 
Kultury  105  w  Koszalinie,  Filharmonii  Koszalińskiej  im.  Stanisława  Moniuszki,  Koszalińskiej  Biblioteki 
Publicznej  im.  Joachima  Lelewela   i  Muzeum      w  Koszalinie.  Dokonujemy  wszelkich  starań,  aby  nasze 
instytucje  były  dobrze  wyposażone,  wyremontowane,  przystosowane  do  potrzeb  mieszkańców, 
nowoczesne, żeby miały atrakcyjną ofertę). 
2.  Pielęgnowanie  aktywności  lokalnych  kręgów  społecznych   poprzez  współpracę  z  organizacjami 
pozarządowymi   (ich  programy  dotowane  przez  Gminę   obejmują  m.in.  działalność  artystyczną, 
dokumentowanie dziejów  i historii  regionu, opiekę nad miejscami o znaczeniu historycznym, działalność 
wydawniczą,  popularyzatorską,  edukacyjną   i  służącą  zachowaniu  dziedzictwa  kulturowego  oraz 
upowszechnianie kultur mniejszości narodowych.) 
3. Rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów. 
4. Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej. 
5.  Tworzenie  warunków  do  rozwoju  kultury,  w  tym  do  rozwoju  amatorskiego  ruchu  artystycznego 
(ważnym aspektem życia kulturalnego jest uczestnictwo w kulturze ‐ aktywność kulturalna). 
6.  Mecenat Gminy nad twórcami i artystami. 
7. Promocja  poprzez działania w sferze kultury oraz  promowanie koszalińskich artystów i ich dorobku. 
  
‐ Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 
Budowa nowego obiektu Filharmonii Koszalińskiej 
  
‐ Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów z poprzednich lat? 
Jaka była przyczyna tych zmian? 
Wydatki ogółem na kulturę w 2013 r. ‐  20.625.700 zł, w tym: 
‐ dotacje na działalność  instytucji kultury  ‐ 15.669.750 zł, 
‐ wydatki na inwestycję (budowa Filharmonii) ‐ 4.500.000 zł. (w 2012 r wydatki na budowę Filharmonii 
były  wyższe  niż  w  2013  r.: w  2012  r.  przewidywane  wykonanie  wynosi  16.910.000 
zł,  a na  2013  zaplanowana jest kwota 4.500.000 zł ) 
  
Aktualne dochody  wynoszą 458,1 mln, przewidywane w 2013 r. 448,0 mln.    
Wydatki tegoroczne – 499,2 mln., przyszłoroczne 475,1 mln.  
Zaplanowane  na  2013  r. wydatki własne Miasta  ‐  ze względów  oszczędnościowych  ‐  są niższe  niż w 
roku  2012  r.  Konieczne  jest  więc  zmniejszenie  wydatków we wszystkich  działach  –  w  tym w  dziale 
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. 
  Pozdrawiam 
  
  
 

Robert Grabowski 
Rzecznik Prasowy Prezydenta Koszalina  
 


