
Kalisz, 7 marca 2019 r.

Pan
Tadeusz Skarżyński
Radny 
Rady Miasta Kalisza

dot.  interpelacji  z  dnia  20  lutego  br.  w  sprawie  pozyskiwania  zewnętrznych  środków
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na interpelację w przedmiotowej sprawie, przedstawiam co następuje:

ad 1 
1. Miasto Kalisz w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona

zabytków  2019”  w  dniu  31.10.2018  r.  złożyło  dwa  wnioski  o  udzielenie  dotacji  na
dofinansowanie  prac  konserwatorskich,  restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy
zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków,  planowanych  do  przeprowadzenia  w  roku
udzielenia dofinansowania tj.:
 pn. „Kalisz, budynek Ratusza Miejskiego (1927), prace konserwatorskie wnętrza Sali

Recepcyjnej w budynku Ratusza Miejskiego”,
 pn. „Kalisz, Rogatka Wrocławska 1821r., prace konserwatorskie i zabezpieczające 

budynku Rogatki Wrocławskiej”. 

2.  Instytucje Kultury Miasta Kalisza w ramach Programów Ministra Kultury 
     i Dziedzictwa Narodowego złożyły następujące wnioski:

1) Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w bieżącym roku realizować będzie jeden projekt 
przy udziale środków MKiDN, tj. : „Zieloną sztukę” - część druga. Instytucja 
pozyskała łącznie 134.000 zł na realizację w cyklu  dwuletnim, tj.: 67.000 zł w 2018 r.
i 67.000 zł w 2019 r.

2) Filharmonia Kaliska złożyła łącznie 5 wniosków:
- „Cztery pory roku z Filharmonią” - symfoniczne koncerty edukacyjne dla dzieci 
 i młodzieży, program: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży kwota 
wnioskowana 79.300  zł. FK skorzystała z przysługującego jej prawa do złożenia 
odwołania;

- 10. jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego 
„Bursztynowy Szlak" - 45 lat Filharmonii Kaliskiej, program: Muzyka,  kwota 
wnioskowana 153.000 zł. Nie ogłoszono dotąd wyników naborów;



- XII Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski,  kwota wniosek. 150.000 zł, 
 program: Kultura Dostępna,  złożono odwołanie;

- Jubileusz 45-lecia Filharmonii Kaliskiej - nowe inwestycje, nowe możliwości,    
program: Infrastruktura kultury, kwota wnioskowana 695.800 zł, FK złożyła 
odwołanie;

- Jan Sanejko - Koncert wiolonczelowy, program: Zamówienia kompozytorskie, 
wnioskowana kwota 44.000 zł. Nie ma wyników naboru.

3) Ponadto: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka  nie występowała 
o fundusze z aktualnie obowiązujących programów MKiDN. Jak co roku, Instytucja 
ubiegać się będzie o środki Ministra będące w dyspozycji Biblioteki Narodowej na 
zakup nowości wydawniczych. Wyniki naborów znane są zwykle w maju. W latach 
ubiegłych pozyskiwano z ww. źródła ok. 23.000 zł rocznie.

4) OKP „Wieża Ciśnień” im. B. Jareckiego nie występował o środki z budżetu 
państwa na 2019 rok.

ad.2
W dniu  20.02.2019  r.  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  poinformowało  
o  opublikowaniu  informacji  na  temat  rozpatrzenia  wniosków  złożonych  w  ramach  
1 naboru  do  programu „Ochrona zabytków 2019”,  zgodnie  z  którą  ww. wnioski  złożone
przez Miasto  Kalisz  zostały  ocenione  pozytywnie,  jednakże  nie  znalazły  się  na  liście
projektów  zarekomendowanych  do  dofinansowania.  Zgodnie  z  regulaminem  ww.
programu w dniu  28.02.2019  r.  dla  obu  ww.  wniosków  złożono  odwołania.  Aktualnie
prowadzona jest ponowna ocena złożonych wniosków. 

ad. 3
Mając na uwadze powyższe na dzień dzisiejszy Miastu nie zostały przyznane na rok 2019
żadne środki z programów MKiDN. 

Z wyrazami szacunku

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz 20.02.2019

Tadeusz Skarżyński
Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości
Rada Miasta 
Kalisza 

Pan 
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie

Rozwój kultury jest jednym z istotnych czynników miastotwórczych. Kultura w 
swojej różnorodności, kształtuje nas, a dostęp do jej różnorakich form daje możliwość 
zaspokojenia potrzeb kaliszan. Działalność kulturalna samorządu terytorialnego, pomimo 
jej żywotnej roli w życiu mieszkańców często spychana jest na dalszy plan, przegrywając z
bieżącymi działaniami administracyjnymi czy sprawami inwestycyjnymi. Tym ważniejsze 
jest pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację działań kulturalnych.  

W związku z powyższym zadaję następujące pytania:
1. Ile wniosków Miasto Kalisz i podległe mu instytucje złożyło do 29 Programów 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2019, do których nabór się 
zakończył?

2. Ile wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie?
3. Ile środków, do tej pory pozyskano na rok 2019 z programów MKiDN?

Z wyrazami szacunku.

Tadeusz Skarżyński


