
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? 
Tak, w pełni. 
 
- Jakie istotnie działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować? 
"EUROPEJSKI STADION KULTURY" - projekt organizowany wspólnie z Ministerstwem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego; 
"ŹRÓDŁA PAMIĘCI - Grotowski - Kantor - Szajna" - projekt artystyczno-naukowy poświęcony 
trzem wybitnym postaciom światowego teatru; 
"FESTIWAL PRZESTRZENI MIEJSKIEJ" połączony z "I Kongresem Planowania i Projektowania 
Przestrzeni Miejskiej". www.kongresprzestrzeni.pl, www.festiwalprzestrzeni.pl 
 
- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 
Tak, chociaż zawsze chciałoby się dysponować większym budżetem 
 
- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 
Wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z planem. 
 
2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 rok? 
- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 
Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania dokumentu "Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa", 
w którym zostanie przejrzyście zaprezentowana polityka kulturalna Miasta na kolejne lata. 
 
- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 
Przede wszystkim chciałbym aby Zamek Lubomirskich stał się siedzibą muzeum i spełniał rolę 
ośrodka kultury. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości aby przenieśli 
siedzibę sądu do innego budynku w Rzeszowie.. Liczymy też na to, że uda się kontynuacja 
przedsięwzięcia jakim był w ub. roku był Europejski Stadion Kultury 
 
- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 
Jeśli chodzi o inwestycje w zakresie infrastruktury kultury to obecnie planowane są remonty i 
modernizacje 5 z istniejących 15 domów kultury oraz planowana jest budowa jednego domu kultury. 
 
- Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów z poprzednich 
lat? Jaka była przyczyna tych zmian? 

Od roku 2003 nakłady na kulturę w budżecie Miasta Rzeszowa odnotowały dużą dynamikę wzrostu 
(ok.120 %) co było spowodowane m.in. przyjmowaniem i realizacją innowacyjnych projektów 
kulturalnych, udoskonalaniem już istniejących, przeprowadzaniem działań inwestycyjnych oraz 
restrukturyzacją miejskich instytucji kultury. 
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