
 
 
 

Ocena  działań miasta w zakresie kultury  w 2012 r. 
 
Szanowna Pani,  
Kłania się Zamość.  
Starałam się odpowiedzieć na  Pani  pytania , które trudno jest skonkretyzować , ale mam 
nadzieję ,że niniejsza informacja coś wniesie do Pani artykułu.  
 
 
 W 2012 r. podjęto działania  w zakresie efektywniejszego wykorzystania środków  
przeznaczonych  przez miasto na działalność kulturalną , ochronę  działań wynikających z 
rozeznanych potrzeb aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców służących edukacji 
kulturalnej i rozwoju zainteresowań, oraz  realizacji przedsięwzięć programowych  
kształtujących markę i wizerunek miasta.  
 
 Opracowany kalendarz przedsięwzięć artystycznych na 2012 r. został zrealizowany, 
przy czym organizowane  w poprzednich latach dwa festiwale: Festiwal Kultury Włoskiej  
oraz Zamojski Festiwal Kultury, połączono w jedno 4-dniowe  wydarzenie  pn. Zamojski 
Festiwal Kultury „Arte, Cultura, Musica, E…”.  
 
 Nie odbyło  się natomiast zaplanowane przez Towarzystwo Przyjaciół i Sympatyków 
Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego przedsięwzięcie pn.  Międzynarodowe 
Kursy Muzyczne , adresowane do młodzieży uzdolnionej muzycznie , zaś  Festiwal 
muzyczny pn.  Zamojskie Dni Muzyki  ograniczono do jednego koncertu.  
W obu przypadkach powodem było nie pozyskanie środków zewnętrznych / z programów 
ministerialnych i wojewódzkich, od sponsorów/.    
 
 Wskaźniki obrazujące stan kultury w mieście tj. procentowy udział wydatków na 
kulturę w mieście, wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca ,ilość przedsięwzięć  
a także liczba miejsc wskazuje na dobrą  kondycję kultury , choć  z drugiej strony obserwuje 
się symptomy negatywne dotyczące niskich uposażeń pracowników instytucji kultury, brak 
wystarczających środków na działalność statutową.    
 
 
 W 2013 r. zgodnie z przyjętymi założeniami programowo-organizacyjnymi , 
kontynuowane będą działania służące kreowaniu wizerunku miasta  jako miejsca o 
unikatowych walorach urbanistyczno-architektonicznych, bogatym dziedzictwie i dorobku 
kulturalnym minionych epok, ale także ciekawych i różnorodnych  zjawiskach kultury 
współczesnej.  
W organizacji wydarzeń kulturalnych  przyjmuje się następujące zasady:  
- interes miasta przede wszystkim / wizerunek instytucji służy wizerunkowi miasta/,  
- utrzymanie dotychczasowych wydarzeń  cieszących się dużym zainteresowaniem  
   mieszkańców i turystów , m.,innymi:  Jarmark Hetmański, Widowisko historyczne: Szturm   
  Twierdzy Zamość” , Zamojskie Lato Teatralne, Zamojski Festiwal Kultury  
- Wydarzenia te , realizowane głównie w przestrzeni zabytkowej miasta,  stanowić będą  
  płaszczyznę współpracy wszystkich instytucji.  
 



W okresie 2013 r. finalizowane będą prace przy realizacji projektu współfinansowanego ze 
środków UE w ramach  RPO – Infrastruktura i Środowisko  pn. Muzeum Fortyfikacji i Broni.  
 
Koszt prac rekonstrukcyjnych i inwestycyjnych w obrębie Bastionu III (wyburzonego wraz  
z całą twierdzą przez Rosjan w 1866 r.),  wyniesie 30 mln złotych.  
W ramach projektu planuje się rekonstrukcję Bastionu III, stworzenie zadaszonej ekspozycji 
militariów, odnowienie budynku Arsenału, zorganizowanie w dawnej prochowni warsztatu 
naprawczego sprzętu wojskowego i utworzenie lapidarium. 
Wyposażonym w nowoczesne urządzenia audiowizualne i teleinformacyjne obiektem 
zarządzać będzie Muzeum Zamojskie .  
 
Nakłady  finansowe w 2013 r.  w sferze kultury  w  części powiatowej zamkną się kwotą 
9 318 419 złotych.  W stosunku do 2012 r. , gdzie budżet wyniósł 9 247 460 złotych nastąpił 
nieznaczny wzrost o 100,77 %.  
W części gminnej  na 2013 r. zaplanowano kwotę 535 000 złotych, co w stosunku do  2012 r. 
przy kwocie  459 200 złotych , daje wzrost o 116,51 %.   
  
Szczegółowe dane dot. budżetu miasta na 2013 r. zamieszczone są  na stronie : 
www.zamośc.pl  
Zarządzenie nr 260 /2012 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie 
przyjęcia projektu uchwały budżetowej. .  
 
 
Pozdrawiam  
Marta Derkacz-Turczyn  
Inspektor ds. kultury  
W Wydziale Kultury i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Zamość  


