
3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

32 000 000 zł    

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:
Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.

Działania:
Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywno ści:
1. Budynek Filharmonii o pow. użytkowej  ok. 12.900 m2 zawierający:
a/ główną salę koncertową na 951 osób,
b/ małą salę koncertową na 190 osób,
c/ zaplecza dla muzyków i innych uczestników koncertów,

d/ kawiarnię o pow. 200 m2 ogólnodostępną z zewnątrz,

e/ powierzchnię wystawienniczą na IV kondygnacji ok. 500 m2.

Planowany efekt w 2013 r.

Harmonogram finansowy działa ń:
Wieloletnie finansowanie w latach 2008 - 2013

35 426 421 zł
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92108

350 000 zł         

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:

Działania:
1. Dotowanie prac związanych z realizacją zadania w zakresie:
a/ wymiany podłogi teatralnej,
b/ wymiany okien na widowni,
c/ wymiany instalacji elektrycznej na sali teatralnej,
d/ zakup krzeseł teatralnych,
e/ remont toalet,
f/ budowa regałów do archiwum,

g/ dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,
h/ budowa rampy i drzwi na tylnej ścianie sali teatralnej.

Wskaźnik efektywno ści:
1. powierzchnia wymienionej podłogi 119 m2

2. liczba wymienionych okien 6 szt.
3. liczba zakupionych krzeseł 120 szt.
4. liczba punktów podłączeniowych nowej instalacji elektrycznej 80 pkt
5. liczba punktów podłączeniowych nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej 11 pkt
6. powierzchnia położonych powłok ściennych 390 m2

7. powierzchnia położonej terakoty i glazury 137 m2

8. liczba zakupionych regałów 4 szt.
9. liczba wymienionych drzwi 7 szt.

10. liczba zakupionych urządzeń dla osób niepełnosprawnych 1 szt.
11. liczba zamontowanych elementów białej armatury 5 szt.

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92109

Filharmonia Szczeci ńska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Planowany poziom dofinansowania ze środków pomocowych UE w wysokości łącznej

Kompleksowa modernizacja O środka Teatralnego Kana

Poprawa funkcjonalności, estetyki i warunków bezpieczeństwa budynku.



Podstawy prawne:

300 000 zł         

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:
1.
2.

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. Udział miasta w dofinansowaniu inwestycji ok. 54%
2. Powierzchnia elewacji objęta dofinansowaniem ok. 810 m2

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92120

Podstawy prawne:

200 000 zł         

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:
1.
2.

Działania:
1.
2. Prace budowlane:
a/ wymiana drzwi wejściowych, terakoty i posadzki, przystosowanie 

wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
b/ modernizacja baru,
c/ modernizacja szatni,
d/

Wskaźnik efektywno ści:
1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa i przetargowa 2 szt.
2. Powierzchnia użytkowa modernizowanego baru 50 m2

3. Powierzchnia położenia teraktory antypoślizgowej 5 m2

4. Powierzchnia modernizowanej szatni 75 m2

5. Powierzchnia malowanych pomieszczeń 1 800 m2

6. Liczba wymienionych drzwi 2 szt.

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92109

Podstawy prawne:

Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"

Poprawa funkcjonalności i estetyki instytucji kultury.
Promocja miasta, rozwój kultury, podniesienie atrakcyjności miejsca.

Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.).

malowanie sali głównej, pomieszczeń działalności programowej, klatki schodowej i pasażu.

Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła

Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem 

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.).
Polityka wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 
(uchwała Nr XXX/592/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2004 r.).

Promowanie obiektu w ramach programu "Europejski szlak Gotyku Ceglanego".

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.).

Współfinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich zabytkowej świątyni.



300 000 zł         

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:
1.

2.
3.

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. Udział miasta w dofinansowaniu inwestycji ok. 17%
2. Powierzchnia elewacji objęta dofinansowaniem ok. 470 m2

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92120

Podstawy prawne:

20 000 zł           

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:

Działania:
1. Opracowanie dokumentacji, w tym:
a)
b) odkrywki budowlane na potrzeby ekspertyzy,
c) ekspertyza budowlana dot. usunięcia filarów z sali teatralnej,
d) projekt budowlany,
e) kosztorys robót.

Wskaźnik efektywno ści:
Dokumentacja 1 szt.

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92109

Podstawy prawne:

50 000 zł           

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:
1.
2. Poprawa dostępności seniorów do edukacji i kultury.
3. Zapobieganie wykluczeniu i samotności osób starszych.
4. Realizacja potrzeb psychospołecznych szczecińskich seniorów.

Działania:
1. Zakup urządzeń, sprzętów i wyposażenia do pracowni:
a)
b) plastycznej - meble oraz sztalugi,

Promocja miasta, rozwój turystyki, podniesienie atrakcyjności miejsca.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.).
Polityka wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 
(uchwała Nr XXX/592/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2004 r.).

Współfinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich zabytkowej świątyni.

inwentaryzacja budowlana na potrzeby ekspertyzy,

Poprawa funkcjonalności, estetyki i warunków bezpieczeństwa.

Program "Akademia Seniora"

Uaktywnienie grupy seniorów.

ceramicznej - piec, narzędzia do pracy w glinie itp.,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.).

Promowanie obiektu w ramach programu "Europejski szlak Gotyku Ceglanego".

Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu ko ścioła Św. Jana Ewangelisty 

Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"

Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem 
kulturowym.



c) instrumentalnej - instrumenty i sprzęt akustyczny.

Wskaźnik efektywno ści:
1. Ilość zakupionych pieców ceramicznych 1 szt.
2. Ilość zakupionych kół garncarskich 1 szt.
3. Ilość zakupionych instrumentów muzycznych (akordeon, gitary) 3 szt.
4. Ilość zakupionych systemów sprzętu akustycznego 1 szt.

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92109

Podstawy prawne:

190 000 zł         

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 

Cel zadania:

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. Udział miasta w dofinansowaniu inwestycji ok. 22%
2. Powierzchnia objęta dofinansowaniem - roboty murarskie:
a/ naprawa uszkodzeń i ubytków spoin 300 m2

b/ uzupełnienie tynków 300 m2

c/ uzupełnienie dekoracji 6 m2

d/ izolacja i naprawy fundamentów 110 m2

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92120

Podstawy prawne:

150 000 zł         

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 

Cel zadania:
1.
2.

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. Udział miasta w dofinansowaniu inwestycji ok. 16%
2. Powierzchnia renowacji obiektu objęta dofinansowaniem ok. 188 m2

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92120

Podstawy prawne:

Promowanie obiektu w ramach programu "Europejski szlak Gotyku Ceglanego".

Renowacja i konserwacja ko ścioła p.w. Chrystusa Króla na Skolwinie

Poprawa stanu technicznego cennych obiektów będących dziedzictwem kulturowym.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.).

Współfinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich zabytkowej świątyni.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.).

Współfinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich zabytkowej świątyni.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.).

Renowacja i konserwacja ko ścioła p.w. Św. Piotra i Pawła

Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem 
kulturowym.



60 000 zł           

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 

Cel zadania:
1.
2.

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. Udział miasta w dofinansowaniu inwestycji ok. 25%
2. Powierzchnia renowacji posadzki objęta dofinansowaniem ok. 108 m2

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92120

Podstawy prawne:

3 000 000 zł      

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:
1.
2.

Działania:
Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywno ści:
1. 10 000 m3

2. Powierzchnia użytkowa netto ok. 2 090 m2

3. Powierzchnia wystawiennicza ok. 850 m2

Harmonogram finansowy działa ń:
Wieloletnie finansowanie w latach 2010 - 2012
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92113

Podstawy prawne:

36 000 zł           

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:

Działania:
1. Projekt systemu audioprzewodnika.
2.
3.
4. Działania marketingowe.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.).
Polityka wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 
(uchwała Nr XXX/592/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2004 r.).

Opracowanie, redakcja i tłumaczenie materiałów do audioprzewodnika.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.).

Trafostacja Sztuki Szczecin

Powierzchnia kubaturowa budynku galerii

Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.

Kwerenda i zakup licencji dla materiałów informacyjnych.

Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdro żenie wieloj ęzycznych 
systemów oprowadzania i Cross marketing

Renowacja zabytkowej posadzki ko ścioła p.w. Wniebowzi ęcia NMP
w Szczecin - D ąbiu

Poprawa stanu technicznego cennych obiektów będących dziedzictwem kulturowym.
Powstrzymanie degradacji zabytkowej średniowiecznej substancji dzięki kompleksowym 
pracom renowacyjnym.

Współfinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich zabytkowej świątyni.

Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni.
Stworzenie nowej instytucji kultury - miejskiej galerii sztuki.



Wskaźnik efektywno ści:
15%

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92118

Podstawy prawne:

620 000 zł         

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:
1.
2. Zwiększenie oferty kulturalnej dla mieszkańców.

Działania:
1.

2. Zakup wyposażenia.

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92109

Podstawy prawne:

200 000 zł         

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:

Działania:
Współfinansowanie produkcji filmowej.

Wskaźnik efektywno ści:
0,49 zł                    

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92109

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.).
Polityka wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 
(uchwała Nr XXX/592/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2004 r.).

Modernizacja obiektu i prace konserwacyjno-remontowe pomieszczeń zgodnie
z dokumentacją.

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu

Poprawa stanu technicznego cennych obiektów będących dziedzictwem kulturowym.

Wspieranie produkcji filmowej

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział
mieszkańców, przedsiębiorstw bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem i 
Województwem Zachodniopomorskim.

Poziom dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Uchwała nr XLVIII/1223/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie 
współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania dotyczącego 
wspierania produkcji filmowej.

Udział Gminy Miasto Szczecin w łącznych wydatkach w roku 2011



172 200 zł         

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Cel zadania:
1.
2. Ogrodzenie zaplecza Teatru.

Działania:
1. Wykonanie instalacji elektrycznej.
2. Montaż urządzeń oświetlenia technologicznego.
3. Wykonanie ogrodzenia zaplecza.

Wskaźnik efektywno ści:
1. Wyposażenie Sali Kameralnej:
a/ regulatory oświetleniowe 48 szt.
b/ obwody nieindukcyjne 13 szt.
c/ regulatory cyfrowe 24 szt.
d/ pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących 1 system
2. Wyposażenie Sali Głównej:
a/ linia sygnału video 1 system
b/ linia sygnału MDMX 1 system
c/ pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących 1 system
3. Sala prób - wyposażenie i montaż odtwarzacza DVD 1 szt.
4. Biuro Organizacji Widza - instalacja interkomu 1 szt.

Harmonogram finansowy działa ń:
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 92106

Podstawy prawne:

37 648 200 zł    

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.).

Zakup wyposażenia umożliwiającego funkcjonowanie Teatru.

Zakup wyposa żenia oraz ogrodzenia zaplecza zwi ązanego ze zmian ą siedziby 
Teatru Lalek Pleciuga

OGÓŁEM  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


