
 

Witam serdecznie 

poniżej przesyłam odpowiedzi pani Darii Szczepańskiej - z-cy prezydenta Tychów ds. 
społecznych na Pani Pytania: 
 
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? 
 Wszystkie działania, które założyliśmy w ubiegłym roku zostały zrealizowane. 
Najistotniejsze to z pewnością kolejna edycja Śląskiej Jesieni Gitarowej, Festiwal 
Mappingu, wakacyjne Niedziele na Placu Baczyńskiego, Dni Literatury, Teatr Konesera. 
w ubiegłym roku rozpoczęliśmy także przebudowę byłego kina Andromeda na Pasaż 
Kultury Andromeda.  Po zakończeniu inwestycji obiekt o łącznej powierzchni ponad 2 tys. 
m2 stanie się trzypoziomowym pasażem z Miejską Galerią Sztuki, Mediateką oraz salą 
konferencyjno-audiowizualną. W Pasażu Kultury „Andromeda” odbywać się będą 
występy kabaretowe, wystawy, wernisaże, pokazy filmowe i prelekcje. 
 
- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające?  
- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 
 
Kilka razy w roku zwiększaliśmy budżet na kulturę, dzięki temu odbyło się nawet więcej 
imprez ( koncertów, spotkań) niż zakładaliśmy na początku 2012 roku, choć oczywiście 
zawsze zawsze można było zrobić więcej i lepiej. Podkreślam jednak, że wszystkie 
działania, które założyliśmy w ubiegłym roku zostały zrealizowane. 
 
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? 
 
Konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii kultury czyli otworzenie 
przestrzeni przyjaznych kulturze ( teatr plenerowy, street art). 
Obecnie najważniejszą inwestycją w dziedzinie kultury realizowaną przez miasto Tychy 
jest budowa Pasażu Kultury Andromeda, która na zakończyć się pod koniec tego roku. 
chcielibyśmy także rozpocząć budowę Mediateki z biblioteką główną, która znalazłaby 
się w budynku byłych Szkół Municypalnych w Tychach.  
 



 
        - Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do 
budżetów z poprzednich lat? Jaka była przyczyna tych zmian? 
        
Budżet na kulturę można by nazwać budżetem kontynuacji, co roku przekazywane są 
na ten cel podobne środki. Oczywiście nie dotyczy to wydatków na inwestycje w obiekty 
kulturalne, bo to kształtuje się zależnie odp poziomu inwestycji. np. budowa Pasażu 
Kultury Andromeda kosztuje ok. 9 mln złotych ( połowę miasto pozyskało z programu 
Jessica).  
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