
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? 
Odp. Zadania z dziedziny kultury, założone w budżecie na 2012 rok, zostały zrealizowane. 
  
- Jakie istotnie działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować? 
Odp. Miejskie instytucje kultury nadzorowane przez Prezydenta Miasta Opola, tj. Miejska Biblioteka 
Publiczna, Galeria Sztuki Współczesnej, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Muzeum Polskiej 
Piosenki, Opolskie Teatr Lalki i Aktora zrealizowały w 2012 roku wszystkie istotne założenia 
programowe. Ponadto Wydział Kultury Sportu i Turystyki inicjował i koordynował organizację 49 
Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, Dni Opola, Nocy Kultury a także Koncertów Promenadowych 
organizowanych w okresie wakacji. Wspierane były także wydarzenia organizowane przez 
organizacje pozarządowe, promowano artystów Opola. Wydział Kultury Sportu i Turystyki dotował 
także prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych Opola wpisanych do rejestru zabytków. 
  
- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 
Odp. Środki przekazane na kulturę w 2012 roku zabezpieczyły realizację wydarzeń cyklicznych 
zaplanowanych w budżecie miasta. W budżecie miasta nie udało się wygospodarować 
wystarczających środków na nowe inicjatywy, większe wsparcie projektów organizacji 
pozarządowych, odpowiednią promocję kultury i ochronę zabytków.   
  
- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 
Odp. Można stwierdzić, że najważniejsze potrzeby w zakresie kultury zostały zaspokojone. Wskazane 
było jednak większe wsparcie dla działalności organizacji pozarządowych, promocji kultury, ochrony 
zabytków, szkolenia dla animatorów i organizatorów kultury, rozwój nowych oryginalnych inicjatyw i 
zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
  
2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 rok? 
- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 
Odp. Naszymi celami są: kontynuacja procesu poprawy infrastruktury technicznej instytucji kultury, 
utrzymanie wysokiego poziomu oferty kulturalnej i rozrywkowej miasta, ochrona dziedzictwa 
materialnego i niematerialnego miasta, promocja kultury miasta w kontekście rozwoju turystyki 
kulturowej. 
  
- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 
Odp. W 2013 roku najważniejsze zadania do realizacji to organizacja jubileuszu 50-tego Krajowego 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych m.in. 
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalkowych, Dni Opola, Nocy Kultury, wsparcie 
Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego Drum Fest, wsparcie Festiwalu Filmowego Opolskie 
Lamy, promocja kultury. Istotnym jest również przebudowa Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, 
zlecenie prac projektowych dotyczących rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu,  naprawa i 
wzmocnienie konstrukcyjne średniowiecznych murów obronnych,  prace projektowe dotyczące 
wystawy stałej Muzeum Polskiej Piosenki, wsparcie finansowe i nadzór nad pracami 
konserwatorskimi przy obiektach zabytkowych Opola. 
- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 
Odp. Przebudowa Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, utworzenie wystawy stałej Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu i prace projektowe dotyczące rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej. 
  
- Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów z poprzednich 
lat? Jaka była przyczyna tych zmian? 
Odp. Zmiany dotyczące budżetu w dziedzinie kultury na 2013 dotyczą głównie planowanych 

inwestycji i projektów budowlanych opisanych powyżej. Środki na działalność kulturalną instytucji 

kultury i wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury w mieście zostały 



utrzymane na poziomie ubiegłego roku. Zwiększono natomiast środki na organizację jubileuszowego 

Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i imprez towarzyszących. 
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