
Informacja do „Res Publika Nowa” 
     

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 planowane zadania w dziedzinie kultury zostały zrealizowane zgodnie z 

założonym planem. Zadania te, polegające głównie na organizowaniu działalności 

kulturalnej są realizowane poprzez utworzone do tego celu i dotowane z budżetu Olsztyna 

jednostki organizacyjne - instytucje kultury - tj.:  

• Miejski Ośrodek Kultury,  

• Miejską Bibliotekę Publiczną,  

• Biuro Wystaw Artystycznych,  

• Olsztyński Teatr Lalek, 

• Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. 

Najwięcej środków finansowych zostało przeznaczonych właśnie na dotację 

podmiotową dla ww. instytucji (koszty wynagrodzenia, utrzymania obiektów i 

działalność bieżącą - statutową). 

 

 

- Jakie istotne działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować ? 

Przede wszystkim znacznie poszerzono ofertę instytucji kultury uwzględniając 

zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, w szczególności: 

1) Biuro Wystaw Artystycznych kontynuowało działalność wystawienniczą, poszerzyło 

ofertę o program edukacyjny „Ze sztuką na ty”, który jest bardzo dobrze odbierany w 

szkołach. Program ten wypełnia lukę w edukacji szkolnej, gdyż w szkołach nie prowadzi 

się praktycznie edukacji plastycznej. 

2) Olsztyński Teatr Lalek oprócz podstawowej oferty kontynuował Olsztyński Tydzień 

Teatrów Lalkowych ANIMA, 

3) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne ulepszało ofertę programową 

poprzez opracowywanie nowych projekcji astronomicznych, zarówno popularnych, jak i 

dydaktycznych. Planetarium uczestniczyło również w międzynarodowych projektach 

edukacyjnych: „Aurora Polaris”, „EU-HOU Hands-On Universe, Europe”, Astronomical 

Workship, 

4) znacznie zaktywizowały działalność filie MBP, dot. to szczególnie MultiCentrum, 

„Abecadła” – dla dzieci, Planety 11 – dla młodzieży – czyli bibliotek multimedialnych, które 

chcąc utrzymać wysoką pozycję wśród czytelników systematycznie podejmują nowe 



inicjatywy i uczestniczą w nowych programach, np. w ramach wolontariatu europejskiego, 

finansowanego z programu „Młodzież w działaniu”, Światowych Dniach Bajki, Dniach 

Literatury Dziecięcej, Festiwalu Filmów Amatorskich SOFFA, 

5) Miejski Ośrodek Kultury - znacznie poszerzył działalność m.in. o edukację kulturalną 

mieszkańców, tj. regionalną i obywatelską, plastyczną, muzyczną, teatralną, taneczną, 

literacką, medialną, filmową, szczególnie w oparciu o współpracę z organizacjami pożytku 

publicznego.  

 

MOK był koordynatorem specjalnej oferty kulturalno-wydarzeniowej na czas EURO 

2012 realizowanej przez różne jednostki pod wspólnym hasłem „OLSZTYN-MIASTO 

WOLNE OD FUTBOLU”. Akcentem wiodącym było odwołanie do hasła promocyjnego 

„Olsztyn. O!gród z natury”. W tym duchu na czas Euro (8 czerwca-1 lipca) zmienił się 

wygląd olsztyńskiej starówki. Liczne atrakcje zapewniły ogrody tematyczne na starówce – 

specjalnie zaaranżowane przestrzenie miejskie. Były zatem ogrody literatury, uliczki 

sztuki, ogród dla najmłodszych i inne. Wszystkie wypełnione ofertą kulturalną, 

warsztatami, happeningami, imprezami kulinarnymi.  

W tym czasie trwało także „Olsztyńskie Lato Artystyczne”. To przegląd rozmaitych 

form twórczości – od poezji, poprzez występy ulicznych teatrów, po niemal wszystkie 

gatunki muzyczne, dzięki któremu latem olsztyńska starówka tętni życiem praktycznie bez 

przerwy.  

W czasie Euro 2012 miasto oferowało także pakiet „Olsztyn. Aktywnie!”. To aż 20 

ogólnodostępnych dyscyplin rekreacyjnych – kajakarstwo, rajdy rowerowe krótkie i długie, 

kolarstwo grawitacyjne, nordic walking, marszobiegi, spacery z przewodnikiem, smocze 

łodzie, „spacery podwodne” czyli nurkowanie, golf, parki linowe, joga& pilates, tai chi, 

kolarstwo górskie, pływanie, żeglarstwo, strzelectwo, jeździectwo, boks i spinning. 

 

Urząd Miasta i Miejska Biblioteka Publiczna realizowały projekt „Antologia 

Warmińska” – kreacja i promocja nowej marki regionu. W ramach projektu ukazał się 

m.in. audiobook Antologia Warmińska. Warmia w baśniach, podaniach i legendach, który 

wzbogaca wiedzę mieszkańców (tych najmłodszych) województwa warmińsko-

mazurskiego o dziedzictwie kulturowym Warmii,  

- współorganizowano imprezy, podczas których promowane były osiągnięcia nauki i 

sztuki, np. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki,  

- realizowano cykl przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie historii 

Olsztyna i osoby Mikołaja Kopernika np. Urodziny Miasta, Urodziny 

Kopernika,„Czwartki z Kopernikiem”, Noc w Muzeum, Niedziele w Muzeum itp.  

- promowano lokalną twórczość i debiuty artystycznye poprzez pomoc finansową w 

wydawaniu dorobku rodzimych twórców, czy to poprzez kolejne tomiki wierszy, czy 

kolejnych numerów pisma „Borussia. Kultura-Historia-Literatura”, płyt CD, 



- wspierano finansowo organizację wystaw i sztukę współczesnej: np. wystaw ZPAP, 

wystaw Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ogólnopolskiego projektu „Znaki czasu” – tworzenie 

kolekcji sztuki współczesnej w regionie warmińsko-mazurskim przez Warmińsko-

Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 

- dofinansowano udział w prestiżowych międzynarodowych konkursach, 

przeglądach zespołów chóralnych – Olsztyński Chór Kameralny „Collegium 

Musicum”, Chór ProForma, Festiwal „O Warmio moja miła” im. Feliksa 

Nowowiejskiego; 

- prowadzono i wspierano finansowo edukację kulturalną mieszkańców poprzez: 

organizację warsztatów i konkursów kultury żywego słowa pt. „Olsztyn miastem sztuki 

słowa”, prowadzenie szkolnych galerii sztuki i wydawanie publikacji; 

- organizowano happeningi, np. „EuroBaba” nawiązujące do historii Olsztyna z czasów 

staropruskich czy happening „Olsztyn tańczy” – popularyzujący taniec;  

- udzielono wsparcia finansowego organizacjom działającym w sferze pożytku 

publicznego w zakresie kultury na realizację 65 projektów na łączną kwotę 400 000,- 

 

Rok 2012 był przychylnym rokiem dla inwestycji w kulturze. Zostały zakończone dwie 

duże inwestycje, mające na celu poprawę infrastruktury Olsztyńskiego Planetarium i 

Obserwatorium Astronomicznego. Były to projekty: 

1) „Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia 

multimedialnego” 2009-2011 – projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

Zmodernizowano pomieszczenia budynku OP i OA. Zakupiono i zainstalowano nowy 

system audiowizualny klasy Full-Dome, który umożliwia generowanie i wyświetlanie 

ruchomych oraz statycznych obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości i kontraście na 

całej powierzchni półsferycznego ekranu planetarium. 

2) „MIZAR – Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu” 2010-

2012 – projekt dofinansowany z Unii Europejskiej  w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zakres prac obejmował 

iluminację siedziby Obserwatorium – dawnej wieży ciśnień przy ul. Żołnierskiej (+ 

instalacja windy dla osób niepełnosprawnych) oraz montaż projektorów do prezentacji 

multimedialnych, info-kiosków z panelami dotykowymi, a także zakup specjalistycznego 

„astrobusu” (mobilne obserwatorium) do pokazów astronomii w terenie. Dzięki 

astrobusowi zwiększy się dostępność dzieci i młodzieży nie tylko z Olsztyna, ale i całego 

regionu do poszerzenia wiedzy na temat astronomii i nauk pokrewnych. 

 

- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające ? 



Jeśli uwzględnić podstawowe zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, to 

można stwierdzić, że środków wystarczyło. Kultura ma jednak to do siebie, ze nigdy w tej 

dziedzinie środków nie jest za dużo. Staramy się reagować na potrzeby mieszkańców. 

W ciągu roku zgłaszanych jest coraz więcej niezwykle wartościowych, ciekawych 

projektów z wnioskiem o wsparcie finansowe. Niestety, z powodu rozdysponowania 

środków brakowało niejednokrotnie możliwości dofinansowania.  

 

- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków ? 

Częściowo zabrakło środków na pomoc w finansowaniu działalności bieżącej instytucji 

kultury prowadzonych przez samorząd wojewódzki, m.in. na realizację przez Teatr im. 

Stefana Jaracza Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „DEMOLUDY”. 

 

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

Wydatki kształtują się na poziomie roku 2012. Budżet Olsztyna na zadania z zakresu 

kultury obejmuje wydatki na:  

 

I.  Dotację podmiotową (dotacja przeznaczona głównie na koszty wynagrodzenia, 

utrzymania obiektów i działalność bieżącą) dla instytucji kultury: 

1. Biuro Wystaw Artystycznych   -        730 000,-         

2. Olsztyński Teatr Lalek   -        2 482 000,-      

3. Miejski Ośrodek Kultury  -        3 500 000,-  oraz  200 000,- na realizację 

projektu ,,Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju 

Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie’’ 

4. Miejska Biblioteka Publiczna   -    4 350 000,- łącznie z 16 filiami w tym: 

Centrum Informacji, 2 multimedialne biblioteki  

„Planeta 11”  dla młodzieży i „Abecadło” dla dzieci oraz MultiCentrum) 

5. Olsztyńskie Planetarium  

 i Obserwatorium Astronomiczne  -                  1 150 000,-        

 

 

II.  Pomoc w finansowaniu działalności bieżącej instytucji kultury prowadzonych 

przez samorząd wojewódzki – 130 000,- z przeznaczeniem na pomoc w realizacji: 

1) Olsztyńskich Spotkań Teatralnych       - 60 000,- 

2) Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”    - 40 000,- 

3) Upowszechniania postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna    - 30 000,- 

 



III.  Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na 

zadania publiczne w zakresie kultury świadczone na rzecz mieszkańców Olsztyna – 

401 000,-: 

1) Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury - 160 000,- 

2) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych     -  39 000,- 

3) Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych     - 168 000,- 

4) Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna   -   34 000,- 

 

IV. Nagrody Prezydenta Olsztyna -    65 000,-   

1) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury 

                                     - 45 000,- 

2) Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego 

w dziedzinie historii (co dwa lata) zamiennie z Grand Prix  Konkursu Gitarowego

                                       -   7 000,- 

3) Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk 

plastycznych           -  5 000,- 

4) Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk 

muzycznych          -  5 000,- 

5) Grand Prix Nagrody Prezydenta za najlepsze wykonanie Hymnu Warmińskiego 

Festiwalu Chórów i Orkiestr im. Feliksa Nowowiejskiego        -  3 000,- 

 

V. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 

oraz ochroną   dóbr kultury -  70 000,- 

 

VI. Pozostałe wydatki bieżące  

1) wynagrodzenia bezosobowe        – 10 000,- 

2) zakup usług pozostałych           – 100 000,- 

3) zakup materiałów i wyposażenia – 45 000,- 

 

 

Wydatki majątkowe:  

1) Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu 

„Muzeum Nowoczesności” – projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 

1 006 620,- 

2) Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych - Rewaloryzacja Parku 

Miejskiego Podzamcze w Olsztynie - projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 

2 238 861,- 



 

 

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

Cele w obszarze kultury są określone w Strategii rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020”, 

a w szczególności tymi celami są: 

1) ochrona dziedzictwa kulturowego zapewniająca harmonijne włączenie przestrzeni 

historycznej we współczesne procesy rozwojowe, 

2) wzmacnianie istniejących oraz kreowanie nowych czynników aktywności miasta jako 

centralnego ośrodka regionu, 

3) wspieranie rozwoju różnych form aktywności obywatelskiej – budowanie kapitału 

społecznego – np. wspieranie inicjatyw realizowanych w oparciu o Koszary Dragonów, 

4) niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego (m.in.: poprzez bezpłatny dostęp do 

większości imprez, współpraca z MOPS-em, uczestniczenie chętnych z różnych grup 

wiekowych w prowadzonych przez MOK grupach twórczych, a także wspieranie 

działań Akademii Trzeciego Wieku, Uniwersytetu III Wieku), 

5) budowanie tożsamości mieszkańców Olsztyna poprzez wzrost świadomości 

obywatelskiej, rozwój kultury, pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego (m.in.: 

współorganizowanie z wieloma partnerami dużych akcji animujących lokalne 

społeczności, np. Święto ulicy Dąbrowszczaków, Święto ulicy Wilczyńskiego, czy 

osiedlowe festyny integracyjne – Desanty Kulturalne OLA, 

6) tworzenie rozwiązań systemowych wspierających organizacyjnie i finansowo 

działalność społeczno-kulturalną np. prowadzenie mecenatu kultury poprzez: 

a) przyznawanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, 

b) przyznawanie dorocznych Nagród Prezydenta Olsztyna za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, 

c) przyznawanie Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w 

dziedzinie sztuk plastycznych, Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa 

Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, Nagrody Prezydenta Olsztyna im. 

Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii, 

d) przyznawanie nagród Prezydent Miasta za najlepsze wykonanie Hymnu 

Warmińskiego podczas Festiwalu Chórów i Orkiestr im. Feliksa Nowowiejskiego, 

przyznawanie Grand Prix Międzynarodowego Kursu i Konkursu Gitarowego, 

e) realizację wspólnych zadań z Samorządem Województwa Warmińsko—

Mazurskiego dot. Olsztyńskich Spotkań Teatralnych, Ogólnopolskich Spotkań 

Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, działań Muzeum Warmii i Mazur mających na 



celu upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna, koncertów 

Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego, 

f) udzielanie dotacji celowych na zadania przewidziane do realizacji przez podmioty 

nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku. 

7) tworzenie i unowocześnianie infrastruktury dla działalności instytucji i środowisk 

kulturotwórczych poprzez doskonalenie warunków funkcjonowania filii Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, a także czy poprawę stanu pomieszczeń w Olsztyńskim Teatrze 

Lalek.   

 

8) wspieranie rozwoju ośrodków oraz organizacji kultywujących tradycję i kulturę 

regionalną, w tym  

- popularyzowanie różnorodność kulturowej Olsztyna poprzez dofinansowanie 

przedsięwzięć przygotowywanych przez organizacje pozarządowe, a dot. mniejszości 

narodowych: niemieckiej, ukraińskiej, romskiej, społeczności żydowskiej np.: Dzień 

Mniejszości Narodowych, Dni Kultury Żydowskiej, cykl „Salon Mendelsohna”, cykl 

odczytów dot. historii lokalnej, Olsztyński Przegląd Kina Rosyjskiego, Ogólnopolskie 

Dni Teatru Ukraińskiego, Regionalny Przegląd Ukraińskiej Młodzieżowej Poezji 

Śpiewanej i Twórczości Poetyckiej. Główny cel powyższych zadań, to integracja 

i nawiązanie bliższej współpracy między organizacjami mniejszościowymi z regionu 

Warmii i Mazur, pokazanie bogactwa kulturowego miasta, pokazanie wartości, jaką dla 

Olsztyna stanowi różnorodność narodowościowa mieszkańców, zwiększenie tolerancji 

w społeczeństwie dla osób należących do mniejszości narodowych; 

 

 

 

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

1) Priorytetem jest szeroko rozumiana edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych 

dziedzinach kultury, w szczególności plastyce, muzyce, literaturze, teatrze. Te 

zadania są realizowane przez nasze instytucje kultury, ale wspomaga je wiele 

podmiotów, głównie organizacje pozarządowe, które uczestniczą w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury. W tym miejscu 

należy podkreślić cykl przedsięwzięć we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-

Mazurskim - Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki oraz  innymi instytucjami kultury, szkołami 

i innymi placówkami. Za prowadzenie edukacji na wysokim poziomie Olsztyn otrzymał 

certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. 

 

2) Olsztyńskie Lato Artystyczne – to jedna z najważniejszych imprez artystycznych 

Warmii i Mazur, wakacyjna marka Olsztyna, organizowana po raz XVIII. Cykl imprez, 



rozpoczyna się w połowie czerwca i trwa do połowy września każdego roku. Odbywa 

się na jednej z najbardziej malowniczych scen Olsztyna, jaką jest położony u stóp 

gotyckiego zamku amfiteatr, a także na uliczkach i placach Starego Miasta. Podczas 

trzech miesięcy mieszkańcy miasta oraz przybyli do stolicy regionu turyści mogą 

cieszyć się przygotowaną przez MOK oraz partnerów ofertą ponad 100 wydarzeń 

kulturalnych. Od 2005 roku OLA jest certyfikowanym przez Polską Organizację 

Turystyczną produktem wpływającym na atrakcyjność regionu. Program OLA zawiera 

propozycje dla miłośników różnych dziedzin artystycznych. Znajdują się w nim 

koncerty, spektakle teatralne, kabaretowe i wiele innych.  

 

3) Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna – w Olsztynie żyją obok siebie 

Polacy, Romowie, Warmiacy, Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy, którzy poprzez  

zrzeszanie się w stowarzyszeniach, związkach, różnych grupach nieformalnych 

realizują różne zadania z zakresu literatury, historii, muzyki, teatru i innych dziedzin 

kultury. W ramach popularyzacji różnorodności kulturowej Olsztyn zamierza nadal 

wspierać finansowo przedsięwzięcia przygotowywane przez organizacje 

pozarządowe, dotyczące mniejszości narodowych.  

 

4) Współorganizacja i promocja  ważnych wydarzeń kulturalnych - prestiżowych 

imprez, takich jak: 

- XVIII Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru „WARMIA’2012” - „Magiczne 

święto” tańca, muzyki i śpiewu, kultywujące i upowszechniające dorobek 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego wielu narodowości. Ideą festiwalu jest 

przybliżanie społeczności naszego regionu, a także odwiedzającym go turystom 

piękna zawartego w tańcu i muzyce ludowej. 

- XX SUPADANCE POLISH OPEN CHAMPIOSHIPS OLSZTYN’2012 – 

międzynarodowy taneczny weekend w Olsztynie, mistrzostwa entuzjastów tańca 

towarzyskiego, 

- II Ogólnopolski Przegląd Scenografii Cyfrowej i Efektów Specjalnych 

w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym  – ma za zadanie 

upowszechnianie wiedzy o cyfrowych formach kreowania współczesnego świata 

filmowego i zaprezentowanie najciekawszych rozwiązań cyfryzacji przestrzeni 

filmowej w polskiej kinematografii ostatnich lat, 

- „XL Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” – od kilkudziesięciu 

lat organizowane na dziedzińcu zamku olsztyńskiego, wyjątkowe koncerty poetyckie, 

które należą do najważniejszych imprez tego typu w Polsce, 

- V Warmiński Jarmark Świąteczny”, podczas którego mieszkańcy Olsztyna  -

szczególnie dzieci i młodzież - mogą zapoznać się z obrzędami, zwyczajami, 

tradycjami Świat Bożego Narodzenia, a także produktami regionalnymi w odniesieniu 

do zasobów kultury i tradycji. Wspomniane produkty regionalne to m.in. artykuły 



kulinarne, słodycze, rękodzieło i sztuka ludowa, ozdoby choinkowe, zabawki, odzież, 

produkowana ręcznie biżuteria, wyroby ekologiczne itp.; 

 

- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury ? 

Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu 

„Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie – projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

Projekt realizuje Miejski Ośrodek Kultury. Celem tego projektu jest udostępnienie, 

pokazanie i zapoznanie z eksponatami związanymi m.in. z rozwojem urządzeń 

technicznych na przestrzeni ostatnich 140 lat, a więc jak najszersza edukacja dzieci 

i młodzieży nie tylko w zakresie nauk ścisłych, ale historii i szeroko rozumianej wiedzy 

o regionie. 

 

- Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do 

budżetów z poprzednich lat ? Jaka była przyczyna tych zmian ? 

Od kilku lat wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe na zadania z zakresu kultury 

kształtują się na porównywalnym poziomie. Jednak z uwagi na zwiększone wydatki 

przeznaczone na realizację inwestycji (Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów) 

nieznacznie zmniejszyły się wydatki bieżące.  

 

 

Bogusław Żmijewski 
Doradca Prezydenta Miasta Olsztyna 
 


