
 
Dotyczy informacji do „Res Publica 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? 
 
Należy stwierdzić, że rok 2012 był rokiem sukcesu w działaniach miasta           
w zakresie pozyskania nowej infrastruktury w zakresie kultury.  Środki 
finansowe zostały zaplanowane na ten cel w budżecie miasta. Pozyskano dwa 
obiekty: jeden jako nowa inwestycja i jeden – po kapitalnym remoncie                
i modernizacji. Obok działań w zakresie pozyskania bądź poprawy bazy 
materialnej kultury były to także działania w zakresie imprez kulturalnych,   np. 
organizacja kolejnej edycji - znanej w Polsce i poza granicami – imprezy pn. 
„Suwałki Blues Festival”.  
 
- Jakie istotne działania w dziedzinie kultury udało się Panu zrealizować? 
 
W ciągu 2012 roku dobiegła końca szczególnie ważna dla kultury inwestycja -  
budowa nowego obiektu przy ul. Jana Pawła II. Aktualnie trwa jego 
wyposażanie i adaptacja na siedzibę nowej instytucji - Suwalskiego Ośrodka 
Kultury. Suwalski Ośrodek Kultury został powołany na bazie kadrowej 
dotychczasowych placówek: Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki (resort 
kultury) oraz Młodzieżowego Domu Kultury (resort oświaty). Początek roku 
2012 to także oddanie po kapitalnym remoncie i modernizacji obiektu Muzeum 
Okręgowego przy ul. Kościuszki 81. W zakresie działań kulturalnych 
zrealizowano szereg imprez miejskich, a także znaczące dla kultury 
wydawnictwa, jak „Teka Psalmy” Andrzeja Strumiłły czy „Teka twórczości 
Wiesława Osewskiego” Wspierano także inne wydawnictwa o tematyce 
regionalnej. 
 
- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 
 
Środki na kulturę, określone w budżecie na 2012 r. były wystarczające i zostały 
zrealizowane.  
Ponadto w mieście zakończono też rozbudowę  i modernizację obiektu 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i Ii st. przy ul. Noniewicza 83. Placówka 
kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury pozyskała tym samym 
m.in. nowe zaplecze do działalności artystycznej oraz dużą, nowoczesną salę    
na realizację koncertów.   
 
 
- Na jakie zadania zabrakło środków? 



 
Środki na działania statutowe w  kulturze w 2012 roku były wystarczające, 
mimo że są one  w tym zakresie bardzo duże. zabrakło środków na wyposażanie 
jednostek kultury: nowego SOK oraz Muzeum Okręgowego – na wykonanie  i 
aranżację wystaw stałych w nowej siedzibie.  
 
 
2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 rok? 
 
- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 
 
 
- budowa „Multicentrum” w Suwałkach przy ul. Witosa 4B (projekt realizowany 
we współpracy z Biblioteką w Grodnie (Białoruś), 
- rozwijanie działalności zespołów ważnych dla kultury miasta i regionu, jak np. 
prowadzenie Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell’ Arte” czy 
Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. 
- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury, m.in. 
taką inicjatywą są realizowane działania w ramach projektu „Suwalskie Ścieżki 
Kulturowe”, 
- stworzenie nowej i atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta, 
 - przygotowanie programu rozwoju kultury w mieście Suwałki na lata 2014 – 
2020. 
 
- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 
 
Przede wszystkim uruchomienie działalności nowej siedziby Suwalskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. Jana Pawła II 5. Przewiduje się, że wyposażanie 
obiektu zakończy się do końca lutego 2013 r., a otwarcie z początkiem kwietnia 
2013 r. Także dotyczy zakończenia wyposażenia Muzeum Okręgowego w 
wystawy stałe, trwają aktualnie prace w tym zakresie. 
Ważną sprawą jest też stworzenie nowej, atrakcyjnej  oferty dla mieszkańców 
Suwałk – z uwzględnieniem tematyki związanej z obchodami 300-lecia miasta 
Suwałk  (m.in. kontynuacja Jarmarku Kamedulskiego). 
 
- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 
 
Niewątpliwie budowa siedziby Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ważną także dla 
miasta było zakończenie kapitalnego remontu i modernizacji siedziby Muzeum 
Okręgowego. Na rok następny pozostają działania w zakresie doposażania 
instytucji. 
 
- Jakie zmiany zostały poczynione nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów                 
z poprzednich lat? Jaka była przyczyna tych zmian? 



 
Zadania w zakresie kultury w 2013 roku są dla miasta bardzo ambitne                 
i wynikają z pozyskania nowej  - nowoczesnej na miarę potrzeb i oczekiwań. 
Szczególnie duże środki potrzebne są na wyposażenie obiektu SOK i obiektu 
Muzeum Okręgowego. Obok wydatków bieżących uruchomione też były środki 
inwestycyjne na ten cel. Środki w ostatnich latach na wydatki związane              
z funkcjonowaniem trzech instytucji przedstawiały się następująco: w 2009 r. – 
ok. 8,3 mln zł, w 2010 r. – 9 mln, w 2011 r. – ponad 8,2 mln zł w 2012 r. 
planowane wykonanie około 9,1 mln i plan na 2013 – 9,3 mln. 
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