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Ankieta dla Res Publiki Nowej 

 

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? 
 

W roku 2012 zostały zrealizowane wszystkie główne zadania założone w budżecie na 
bieżący rok. 
 

− Jakie istotnie działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować? 
 

Listę szczególnie istotnych zadań zrealizowanych w 2012 r. przedstawiamy poniżej. 
 
−  Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 
 

Środki przeznaczone w roku 2012 na kulturę w budżecie miasta Lublin pozwoliły na 
realizację programu kulturalnego przez miejskie instytucje kultury oraz wsparte w 
ramach konkursu organizacje pozarządowe gwarantując kontynuacje rozpoczętych 
działań i  realizacje nowych zaplanowanych projektów. 

 
−  Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 
 

Wciąż szczególnie niedofinansowanym obszarem pozostaje wsparcie dla organizacji 
pozarządowych oraz wsparcie działań realizowanych w dzielnicach (stąd decyzja o 
zwiększeniu o 500 tys zł kwoty na dotacje dla NGO’sów w 2013 r oraz realizacji w 
roku 2013 programu Dzielnice Kultury z budżetem w wysokości 1 mln zł) 
 

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

−  Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 
 

Naszą wizją jest uczynienie Lublina miejscem lepszego życia, miastem szczęśliwszym. Miejscem, 
w którym mieszkańcy będą dumni ze swojego miasta i aktywnie uczestniczyli w jego rozwoju i 
życiu codziennym. 
Będziemy zwiększać znaczenie kultury dla mieszkańców i społeczności lokalnych oraz zachęcać do 
jak najszerszego uczestnictwa, rozwijając kulturalne życie miasta, prezentując najlepsze dzieła 
twórców lubelskich, polskich i zagranicznych, wspierając różnorodną kulturę w dzielnicach miasta. 
Skoro Lublin zamierza stawać się miastem coraz bardziej zamożnym i lepszym do życia, stawiamy 
kulturę w centrum tych ambicji, skupiając się na życiu kulturalnym, zachęcając mieszkańców do 
budowania więzów społecznych, do aktywności, do rozwijania wrażliwości, zdobywania nowych 
umiejętności – jednym słowem do zdrowszego i szczęśliwszego życia. 
Celem jest to, by kultura - w jej szerokim znaczeniu - stała się cenioną częścią życia każdego 
mieszkańca i główną osią jego kontaktów z otoczeniem. Dzięki rozwojowi kultury podniesie się 
poziom życia mieszkańców miasta i wzrośnie ich poczucie dumy z bycia mieszkańcem Lublina. 

 
− Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 
 

Mając na uwadze główne obszary rozwojowe i wyznaczając główne kierunki działań w najbliższym 
okresie priorytetowe są: 
 
- Rozwój kultury w dzielnicach Lublina 
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- Edukacja kulturalna ( w jej wszelkich przejawach) 
- Wzmacnianie pozycji Lublina w Europie i na świecie poprzez realizację strategicznych projektów 
kulturalnych 

 
− Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 
 

Najważniejszą inwestycją jest dla nas budowanie kapitału społecznego poprzez podnoszenie 
kompetencji zawodowych twórców i animatorów kultury oraz kompetencji kulturowych wśród 
mieszkańców. Dlatego Miasto Lublin realizowało i będzie kontynuować wiele programów w tym 
obszarze. Na szczególną uwagę zasługują: 
- Wolontariusz Kultury 
- Inkubator Animacji Kultury  
- Europejskie Kolegium Kultury 
- Wszechnica Miejska 
 

− Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów z poprzednich 
lat? Jaka była przyczyna tych zmian? 
 

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost wydatków na kulturę w budżecie Miasta 
Lublin. Miał on związek z dynamicznym rozwojem lubelskiego życia kulturalnego, 
powstaniem nowych instytucji kultury, festiwali, inicjatyw kulturalnych ale przede wszystkim 
z ogromną aktywnością mieszkańców i twórców podczas procesu kandydowania Miasta 
Lublin w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 

 

Rok  Wydatki bieżące w zł  Wydatki 
inwestycyjne w zł 

Wydatki na konkursy 
dla NGO 

2006  14,8 mln  bd (ok. 0,7)  0,4 mln 

2012  43,8 mln  25,5 mln  1,8 mln 

 

Wydatki na obecnym poziomie będą w kolejnych latach co najmniej utrzymane z 
jednoczesnym wzrostem wydatków w obszarach priorytetowych takich jak „Kultura w 
dzielnicach” czy edukacja kulturalna. 

 

 
Informacje ogólne 

 

Budżet: 
 

  Wydatki budżetowe Miasta Lublin w latach 2012‐2013: 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Infrastruktura: 

kluczowe inwestycje w infrastrukturę kulturalną 2012‐2013 r.: 

 Renowacja budynku Teatru Starego – będącego siedzibą nowej instytucji kultury o tej 
samej nazwie, inauguracja działalności: marzec 2012 r. 

 Renowacja klasztoru powizytkowskiego przy ul. Peowiaków – docelowa siedziba 
Centrum Kultury, w budynku znajdzie się także Ośrodek Międzykulturowych 
Inicjatyw Twórczych Rozdroża oraz główna siedziba Miejskiej Biblioteki 
Publicznej wraz z jej filią nr 2, planowane oddanie do użytku: jesień 2013 r. 

 Budowa dom kultury przy ul. Judyma – będącego siedzibą Dzielnicowego Domu 
Kultury Węglin – otwarcie: październik 2011 r. – w roku 2012 r prowadzone były 
prace związane w wyposażeniem DDK Węglin w ramach projektu „Budowa domu 
kultury przy ul. Judyma w Lublinie” 

 Oddanie do użytku pierwszej w Lublinie mediateki Biblo – filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w dzielnicy Czuby – otwarcie czerwiec 2012 r. 

 Powstanie Piwnic pod Fortuną – multimedialnego muzeum historii miasta Lublin – 
otwarcie czerwiec 2012 r. 

 Kontynuacja utworzenia Domu Słów przy ul. Żmigród – inwestycja realizowana przez 
Ośrodek „Brama Grodzka ‐ Teatr NN” 

 Rozpoczęcie dokończenia budowy Centrum Spotkania Kultur – październik 2012 r. 

 Rozpoczęcie budowy stadionu miejskiego – grudzień 2012 r. 

 
Festiwale 

  W roku 2012 realizowane były wszystkie najważniejsze festiwale i cykliczne wydarzenia 
kulturalne, które powstały w latach 2007‐2011 podczas starań Lublina o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016: 

wydatki na kulturę ogółem
dotacje dla NGO

promocja miasta przez kulturę

dotacje dla instytucji kultury

w tym zakupy inwestycyjne i remonty

inwestycje w infrastrukturę kultury

w tym:

Renowacja Teatru Starego w Lublinie 0,00

Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie

Przewidywane 
wykonanie 2012

Wg projektu budżetu 
2013

63 064 269,59 61 691 470,00
1 777 420,61 2 250 000,00

1 118 981,83 700 000,00

35 583 920,00 35 570 722,00

1 242 000,00 250 000,00

24 583 947,15 23 170 748,00

723 980,68

149 010,47 567 436,00
Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum 
działań artystycznych w Lublinie 19 026 117,00 16 916 840,00
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 Festiwal Literacki ‐ Miasto Poezji 

 Wielokulturowy Lublin 
 Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody 

 Inne Brzmienia Art’n’Music Festival 

 Carnaval Sztuk – Mistrzów 
 Jarmark Jagielloński 

 Noc Kultury 

 Lublin Jazz Festiwal 
 Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej Open City / Miasto Otwarte 

 Festiwal Spotkań Kultur Caper Lubliniensis 
 Fiesta Alegria 

 Europejski Festiwal Smaku 

 Festiwal Jazz Bez 
 

Więcej informacji na stronie: http://kultura.lublin.eu/wydarzenia.html?locale=pl_PL 

 
Programy 

 
Dodatkowo kontynuowane były liczne inicjatywy i programy, m.in.: 

  Wolontariusz Kultury ‐ realizowany przez Warsztaty Kultury program dla 
wolontariuszy organizowany dotychczas pod nazwą Wolontariusz Europejskiej Stolicy 
Kultury 

  Inkubator Animacji Kultury – projekt szkoleniowy skierowany do młodych 
menedżerów kultury 

w roku 2013 kontynuowane będą także: 

  Europejskie Kolegium Kultury – cykl wykładów otwartych, spotkań i warsztatów 
prowadzonych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie kultury z całej Europy 

  Wszechnica Miejska – cykl spotkań z polskimi praktykami kultury np. pracownikami 
innych jednostek samorządu terytorialnego 

  Wschodnia Oś Kultury – inicjatywa skupiająca największe miasta Wschodniej Polski 
dla rozwoju miast poprzez kulturę 

 

Projekty i programy międzynarodowe: 

 
  W roku 2012 Lublin aktywnie realizował strategię współpracy międzynarodowej poprzez 
m.in.: 

 udział w drugim etapie programu Miasta Międzykulturowe prowadzonego przez 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Radę Europy i Komisję Europejską 

 współpracę w ramach sieci EUROCITIES skupiającej 150 największych miast 
europejskich oraz aktywny udział w Forum Kultury EUROCITIES 

 uczestnictwo w projekcie HerO w ramach programu URBACT II, a obecnie w ramach 
Urbactu Lublin realizuje 2 nowe projekty: Eunivercities i User 

 aktywną wymianę kulturalną z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi a w 
szczególności miastami z państw Europy Wschodniej (krajów Partnerstwa 
Wschodniego) 

 uczestnictwo Miasta Lublin oraz instytucji kultury w sieciach międzynarodowych 

 tworzenie kulturalnej sieci Partnerstwa Wschodniego – jeden z postulatów Kongresu 
Kultury Partnerstwa Wschodniego 

 umieszczenie w Lublinie w lutym 2012 r. siedziby East European Performing Art 
Platform (Wschodnioeuropejskiej Platformy Sztuk Performatywnych). Projekt 
powstaje we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza przy wsparciu Instytutu 
Teatralnego 

 

 

Na szczególna uwagę w 2012 roku zasługują:   
 

 Utworzenie w Lublinie siedziby Wschodnioeuropejskiej Platformy Sztuk 
Performatywnych ‐ Polska Agencja Prasowa tak pisała o podpisanym 22 października 
porozumieniu pomiędzy Miastem Lublin a Instytutem Adama Mickiewicza: „Lublin 
zyskuje (w Instytucie Adama Mickiewicza ‐ PAP) znakomitego partnera w realizacji 
strategii budowania w tym mieście centrum kompetencji wschodnich ‐ powiedział Żuk. 
Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych powstała z myślą o stworzeniu 
możliwości wymiany, współpracy, wzajemnych kontaktów między artystami sztuk 
performatywnych i menedżerami kultury z krajów Unii Europejskiej i tych położonych za 
jej wschodnią granicą. Projekt obejmuje 18 europejskich państw.” 

 Dzielnice Kultury – rozwinięcie projektu Dzielnicowe Stolice Kultury, którego 
realizacja rozpocznie się w 2013 roku, organizowanego przez Dzielnicowy Dom 
Kultury Węglin, Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice wspólnie z Warsztatami Kultury 
i Miejską Biblioteką Publiczną. 

 Polsko – Ukraińska Noc Kultury 2/3 czerwca 2012 r. Tegoroczna Noc Kultury była 
częścią projektu Europejski Stadion Kultury realizowanego wspólnie z Narodowym 
Centrum Kultury i Miastem Rzeszów. 
Warsztaty Kultury ‐ koordynator całości ‐ wraz z dziesiątkami instytucji kultury i 
organizacjami pozarządowymi ‐ przygotowały bardzo bogaty program, w którym 
znalazło się 270 wydarzeń wykonywanych przez 3 tysiące twórców, z których spora 
część (około 250) ‐ z Ukrainy. Sceny muzyczne, teatralne, strefy kinowe, wystawy, 
happeningi, gry miejskie ‐ a całość na osi Alei Kultur. 
Tegoroczna Noc Kultury odbywała się pod hasłem „Lublin – Brama Wschodu” i jak 
pisali organizatorzy: Chcemy pokazać Polsce i Europie bogatą i fascynującą kulturę 
Lublina i naszych sąsiadów, a także korzyści płynące z międzynarodowej współpracy 
artystycznej. Układając program położyliśmy szczególny nacisk na wspólne projekty, 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prezentujące sztukę nowoczesną, choć w programie znalazło się także miejsce dla 
dziedzictwa kulturowego i kultury tradycyjnej obu krajów. 

 
  Powołanie zespołu ds. 2017 ‐ przygotowania założeń obchodów 700. rocznicy 

nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego 
 

  Powołanie Rady Kultury Miasta Lublin ‐ ciała doradczo‐konsultacyjnego przy 
Prezydencie Miasta Lublin 

  
  pierwszy Kongres Organizacji Pozarządowych oraz powstanie Rady Działalności 

Pożytku Publicznego przy Prezydencie Miasta Lublin 
 

  powstanie w Urzędzie Miasta referatu ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i partycypacji społecznej 

 
  Ogłoszenie z okazji Międzynarodowego Dnia Orderu Uśmiechu w obecności Rzecznika 

Praw Dziecka Pana Marka Michalaka programu Lublin dla Dzieci, którego realizacja 
rozpocznie się w 2013 r. 

  
  Powstanie / usamodzielnienie Warsztatów Kultury – nowej instytucji kultury 

prowadzonej przez Gminę Lublin  
 

  Realizacja przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża „Roku 
Johna Cage’a”  

 
  Pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Andrzej Nikodemowicz ‐ Czas i 

Dźwięk  
 
 
Katarzyna Mieczkowska-Czerniak 
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych  
 


