
 
*1. Jak ocenia Pan wykonanie budżetu miasta na rok 2012 w zakresie 
kultury?* 
 
Trudno już w grudniu oceniać wykonanie budżetu, nie posiadamy jeszcze 
wszystkich danych odnośnie np. planów finansowych instytucji kultury, a 
było zagrożenie, że poziom dotacji na rok 2012 dla niektórych z nich może 
spowodować zakończenie roku ze stratą. Mam jednak nadzieję, że tak się nie 
stanie 
 
 - Czy Pana miastu udało się zrealizować zadania w dziedzinie kultury  
założone w budżecie na 2012 rok?  
 
Rok 2012 zapowiadał się bardzo ciężko. Brakowało pieniędzy nie tylko dla 
miejskich instytucji kultury, ale również dla organizacji pozarządowych. 
Ale patrząc z perspektywy grudniowej myślę, że nie był to rok gorszy od 
poprzednich. Oczywiście nie stać nas było na kilka wydarzeń, ale kul tura w 
mieście tak bardzo nie straciła, jak wydawało się w styczniu.  
 
- Jakie istotnie działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu  
zrealizować? 
Pod względem tzw. wielkich wydarzeń pozostaliśmy na poziomie z lat 
poprzednich.  
 
- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające?  
Oczywiście nie. Ale działanie w kryzysie wymagają zmiany optyki patrzenia 
na wiele spraw. Kultury też to dotyczy. Myślę, że powoli zdajemy ten 
egzamin. I dotyczy to urzędników, dyrektorów, twórców, organizatorów 
wydarzeń oraz radnych. 
 
- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków?  
 
Najbardziej martwi niedofinansowanie wielu małych wydarzeń realizowanych 
przez Organizacje pozarządowe. Ale też instytucje musiały ograniczyć swoją 
działalność artystyczną i nie pows tało wiele spektakli, wystaw, czy 
koncertów. Kraków na szczęście posiada profesjonalną kadrę zarządzającą 
instytucjami i dyrektorzy mimo kryzysu zrealizowali swoje zamierzenia na 
wysokim poziomie. 
 
 
 
*2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie bu dżetu na 2013 rok?* 
 
Braki są na poziomie 10 mln. Złotych w porównaniu do roku 2012, więc proszę 
sobie wyobrazić jak zapowiada się rok 2013. Jako radnym PO udało się  w 
autopoprawce PMK wspomóc kilka instytucji i konkurs grantowy dla NGO. Ale 
to nadal są kwoty niewielkie. Dopiero tak naprawdę ten rok będzie dla nas 
wyzwaniem 
 
 - Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę  
kulturalną? 
 
Kraków jest stolicą kulturalną Polski. Jest też miastem turystów. Ale musi 
też pamiętać o swoich mieszkańcach. Dlatego nie zapominamy o żadnym z tych 
podmiotów. Nasze cele to nieustająco dawanie dowodów na to, że warto w 
Krakowie mieszkać, spędzać czas i warto do nas przyjeżdżać nie tylko dla 
wyjątkowych zabytków, ale taż na wydarzenia kultur alne. 
 
- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe?  
 



Priorytety określiliśmy w dokumencie pod nazwą Strategia Rozwoju Kultury na 
lata 2010-2014. Są one jasno określone i  
- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie k ultury? 
 
 Przez ostatnie kilka lat udało się stworzyć wiele nowych przedsięwzięć , 
mi.in: zbudowano Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, dwa oddziały Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa: trasę turystyczną Rynek Podziemny, Fabryka 
Emalia Oskara Schindlera, wyremontowano siedzibę Teatru Łaźnia Nowa.  
Obecnie skupiamy się na budowie Centrum Kongresowego z salami koncertowymi, 
trwa przebudowa głównej siedziby Muzeum Historycznego Pałac Krzysztofory, 
tworzymy wraz z Ministerstwem kultury i Sztuki Muzeum PRL-u w dawnym kinie 
Światowid w Nowej Hucie, trwają prace nad powstaniem Muzeum Ruchu 
Harcerskiego etc. Wyzwań jest sporo i mimo wszystko miasto stawia na 
rozwój. 
 
 - Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do  
budżetów z poprzednich lat? Ja ka była przyczyna tych zmian?  

 
Generalnie, patrząc na klasyfikacje budżetowe i słupki, wydatki na kulturę, paradoksalnie nie 
spadły! Powoduje to włączenie budowy centrum Kongresowego do dziedziny kultury. Ale 
niestety wszyscy odczuwamy spory spadek kwot dotacji na tę dziedzinę. Wynika to np. z 
rosnących wydatków na edukację i potrzebę spłat zaciągniętych przez miasto kredytów z lat 
poprzednich. 
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