
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 zasadzie tak. Przyznaję, że w wielu momentach trzeba było bardzo skrupulatnie liczyć 
pieniądze, starać się o wsparcie sponsorów i niekiedy przeprowadzać wariant 
oszczędnościowy, ale to co mieliśmy w Przemyślu zaplanowane udało się zrealizować.  
 
- Jakie istotnie działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować? 
 
Istotnym i bardzo obciążającym budżet miasta zadaniem była modernizacja Zamku 
Kazimierzowskiego, w którym ma swoją siedzibę miejska instytucja Przemyskie Centrum 
Kultury i Nauki ZAMEK. Wartość projektu, obejmującego również rewitalizację Parku 
Miejskiego, to ponad 22 miliony zł, ze znaczącym udziałem środków unijnych, a także 
środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Ministra Kultury. W 2013 roku 
powinniśmy wznowić w Zamku działalność, a szczególną atrakcją będzie sala teatralna, 
której gruntowna modernizacja przywróciła kształt podobny do przedwojennego. 
 
Bardzo ważne było też było dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności i doprowadzenie 
do rozpoczęcia kolejnej inwestycji po nazwą Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. 
Grodzkiej. Ten piękny zabytkowy obiekt w centrum miasta będzie wkrótce użytkowany przez 
Przemyską Bibliotekę Publiczną. Jej dotychczasowa siedziba, synagoga, została zwrócona 
Gminie Żydowskiej. 
 
Skupiam się tu na zadaniach inwestycyjnych, bo rzeczywiście czas na ich prowadzenie jest 
sprzyjający i koniecznie trzeba to wykorzystać, zwłaszcza, jeżeli tym sposobem będzie można 
w sposób znaczący poprawić ofertę kulturalną dla mieszkańców.  
 
- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 
 
Środków na kulturę zawsze mogłoby być więcej. Oferta kulturalna, którą można po prostu 
kupić i zaproponować mieszkańcom jest niezwykle bogata i różnorodna, więc gdyby budżet 
miasta na to pozwalał mielibyśmy więcej dobrych spektakli teatralnych, koncertów, a 
stowarzyszenia dostawałyby dotacje, których wysokość pozwoliłaby im w pełni rozwinąć 
skrzydła. 
 
- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 
 
Myślę, że zabrakło w minionym roku dużego plenerowego koncertu zespołu z tzw. górnej 
półki, a w sferze administracyjnej – na wzrost wynagrodzenia dla pracowników instytucji 
kultury. 
 
2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 rok? 
 
- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 
 
Działania związane z kulturą w naszym mieście można ująć w trzech grupach: 

- Poprawa infrastruktury kulturalnej, a tym samym poszerzenie możliwości działań i 
dostępności do oferty kulturalnej; 



- Aktywizacja i wspieranie lokalnej społeczności w zakresie działań kulturalnych; myślę tu 
o stowarzyszeniach i różnych innych środowiskach, które chcą współtworzyć szeroko 
rozumianą kulturę 

- Prezentowanie mieszkańcom miasta bogatej, różnorodnej i wartościowej oferty 
kulturalnej 

 
- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 
 
Wznowienie działalności kulturalnej w zmodernizowanym Zamku Kazimierzowskim, 
przygotowanie nowej siedziby dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie 
fragmentu trasy fortecznej – to z zadań inwestycyjnych. A z działań bieżących będziemy w tym 
roku świętować 20-lecie współpracy z naszym niemieckim partnerem, miastem Paderborn i 
po raz trzeci spotkamy się na granicy polsko – ukraińskiej na Europejskich Dniach 
Dobrosąsiedztwa. Będzie też Piknik Organizacji Pozarządowych i – mam nadzieję – Święto 
Zamku Kazimierzowskiego w nowej już odrestaurowanej scenerii zamku. Będziemy też 
przygotowywać się do obchodów w 2014 roku 100-lecia wybuch Wielkiej Wojny. Mamy ten 
przywilej, że znaczące dla Europy i świata wydarzenia z początku XX wieku pozostawiły na 
naszym terenie potężną Twierdzę Przemyśl. Chcemy wykorzystać ten atut i nad tym będziemy 
pracować już w 2013 roku.  
 
- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 
 
To wspomniana już wcześniej i rozpoczęta w 2012 roku Rewitalizacja kompleksu 
powojskowego przy ul. Grodzkiej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 10 milionów 
złotych, z czego ok. 60 % to środki unijne, a 10 % pochodzi z budżetu Ministra Kultury. 
Poprzez realizację tego zadania miejska instytucja kultury Przemyska Biblioteka Publiczna 
zyska nie tylko nową, ale również nowoczesną siedzibę, spełniającą wymagania 
współczesnego czytelnika. To dla nas wszystkich wielkie wyzwanie. Przeprowadzka 
zaplanowana jest na czwarty kwartał 2013 roku.  
 
- Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów z 
poprzednich lat? Jaka była przyczyna tych zmian? 
 
W latach 2002 – 2006 nakłady na kulturę w budżecie miasta Przemyśla stopniowo rosły, 
osiągając w 2006 roku kwotę 3 963 tys. zł (2,02%). Gwałtowny wzrost, do kwoty 11 782 tys. 
(5,28%) nastąpił w 2007 roku. Stało się tak poprzez realizację kilku zadań inwestycyjnych, 
wspieranych głównie przez środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W latach 2008 – 2010 nakłady kształtowały się na 
poziomie 6 – 8 milionów zł, ale już w 2011 roku było to ponad 14 milionów, w 2012 ponad 11 
milionów. Komentarz do tych danych nie jest trudny. Wracamy do stwierdzenia, że jest to 
bardzo dobry moment na inwestycje, na renowację zabytkowej substancji, której w Przemyślu 
nie brakuje, na poprawę infrastruktury kulturalnej. Trzeba tylko podjąć na forum miasta 
właściwe decyzje, napisać parę dobrych projektów, złożyć wnioski i mieć trochę szczęścia. A 
w kolejnych latach, mam nadzieję, uda się przeznaczyć trochę więcej pieniędzy na samą 
działalność kulturalną, bo przecież to, co wyremontujemy, zrewitalizujemy i wyposażymy musi 
zacząć żyć pełnym życiem. 
 
Barbara Łapka 
Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
 



 
 


