
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? 
- Jakie istotnie działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować? 
- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 
- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 
 
2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 rok? 
- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 
- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 
- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 
- Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów z 
poprzednich lat? Jaka była przyczyna tych zmian? 
 

 

Ad. 1. Formalnie realizacja budżetu za 2012 jeszcze się nie zakończyła – trwa nadal. Co nie 
znaczy, że nie można poczynić pierwszych podsumowań.  

Generalnie, Szczecin zrealizował to, co miał w planach. Powiedzmy od razu – nie jest coś, 
czym można i należy się specjalnie chwalić. Jest to dopełnienie obowiązku. Instytucje 
realizowały statutowe zadania, urząd rozdysponował środki na organizacje pozarządowe 
zgodnie z zatwierdzonymi kwotami i rozstrzygnięciami otwartych konkursów ofert.  

To, co warto poddać ocenie, dotyczy efektu. Rolą samorządu jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców m. in. w sferze kultury. Winien to czynić w przekonaniu, że kultura nie jest 
narzędziem schlebiania poślednim gustom, lecz sposobem na inspirowanie rozwoju 
intelektualnego i emocjonalnego mieszkańców danej gminy. W tym kontekście za duży plus 
należy uznać powołanie do życia w Szczecinie pierwszej, po dwóch dekadach, publicznej i 
suwerennej galerii sztuki współczesnej – Trafostacji Sztuki, mieszczącej się w 
poprzemysłowym budynku w centrum miasta. Szczecin zyska dużą przestrzeń ekspozycyjną, 
dedykowaną sztuce zadającej pytania, a nie dostarczającej łatwych odpowiedzi. Wyłoniony 
został zarządca (według zapisów znowelizowanej Ustawy o prowadzeniu działalności 
kulturalnej), otwarcie, po robotach wykończeniowych, nastąpić powinno w pierwszej połowie 
przyszłego roku.  

Wiele działań kulturalnych o krajowym czy międzynarodowym znaczeniu ma charakter 
cykliczny i ustaloną, nierzadko, systematycznie wzrastającą pozycję. Są finansowane czy 
współfinansowane (częściej) z budżetu miasta. Należą do nich m. in. Przegląd Teatrów 
Małych Form „Kontrapunkt”, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE, 
Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Zmagania Jazzowe”. Co istotne, wiele przedsięwzięć, 
zdarzeń realizowanych jest przez organizacje pozarządowe.  

Minusem jest obecność w budżecie kultury przedsięwzięć, które mają charakter promocyjny i 
często – ludyczny, rozrywkowy, balansujący na granicy show biznesu. W mojej opinii, nie 
jest zadaniem miasta współfinansowanie przedsięwzięć o takim charakterze.  



Brak środków finansowych najbardziej odczuwalny jest w pozycji dotyczącej renowacji i 
konserwacji substancji zabytkowej. Z różnych powodów (nie zawsze godnych pochwały) 
ochoczo zabiega się o wpisanie danego budynku na listę zabytków, bez refleksji, że sukces 
tych starań skutkuje określonymi ograniczeniami i obowiązkami, mającymi swój ciężar 
finansowy. Są to jednak kwestie poboczne, najistotniejszym problemem jest brak 
wystarczających środków na utrzymanie w dobrym stanie obiektów o niekwestionowanym 
znaczeniu dla historii i dziedzictwa kulturowego.  

 

Ad. 2. Uchwalony już budżet na rok 2013 w sferze kultury przynosi z jednej strony złe wieści, 
z drugiej – dokumentuje i wieńczy dobre wysiłki miasta w tej dziedzinie.  

Złe wiadomości związane są ze zmniejszeniem środków na mecenat i zadania zlecane 
organizacjom pozarządowym, działającym na polu kultury. Ogólnie kwota zmniejszenia 
wynosi prawie 380 tys. zł, przy zaplanowanej kwocie blisko 5 mln zł (w jej skład wchodzi 
także realizacja oprawy artystycznej finału Tall Ships Races w 2013 – dużej, 
międzynarodowej imprezy morskiej). To poważny ubytek, podyktowany koniecznością 
oszczędności w związku ze zmniejszeniem się planowanej sumy przychodów z podatku od 
nieruchomości. Będzie to skutkowało niedużą, lecz mimo to odczuwalną redukcją sum 
przeznaczanych artystom, animatorom i organizacjom pozarządowym.  

To, co dobre, znaleźć można w pozycjach dotyczących inwestycji. Finalizowane będą dwie 
znaczące dla kultury nowe siedziby instytucji. Pierwsza z nich to wspomniana Trafostacja 
Sztuki, druga – to nowe miejsce Filharmonii Szczecińskiej. Ta ostatnia inwestycja jest dużym 
przedsięwzięciem finansowym i wpłynie nie tylko na podwyższenie standardu doświadczania 
muzyki, lecz będzie także pozytywnie oddziaływać na estetykę miasta w reprezentacyjnej 
jego części (ze względu na zjawiskowy projekt, wyłoniony w międzynarodowym konkursie).  

Niewątpliwie najważniejszą sprawą dla miasta jest podtrzymanie atmosfery społecznego 
zaangażowania w kulturę i sztukę, jaka towarzyszyła dwa lata temu powołaniu do życia 
pierwszej w historii Szczecina Akademii Sztuki. Miasto wspiera młodą uczelnię, wspiera 
stowarzyszenia artystów i instytucje, by zapewnić kadrze i studentom możliwości działania i 
rozwoju. Tym powinno się kierować przy podziale środków na mecenat.  

Budżet na przestrzeni lat na kulturę systematycznie wzrastał, w roku 2013 po raz pierwszy 
będzie, generalnie, na tym samym poziomie. Wcześniejszy wzrost jest efektem powstania 
nowych instytucji: Muzeum Techniki i Komunikacji (znakomity przykład atrakcyjnego 
wykorzystania starej zajezdni tramwajowej na cele edukacyjno-kulturalne) i Trafostacji 
Sztuki, którym należało zapewnić budżet.  
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