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Protokół Nr 24/ 2017 

z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  

z dnia 14.02.2017 r.  

godz. 10.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Bożenna Ulewicz stwierdzając quorum otworzyła kolejne 

posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,            

a następnie powitała gości i członków komisji.  

 

Załącznik nr 1,2  

2. Proponowany porządek posiedzenia: 

Przewodnicząca komisji odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXIV Sesję Sejmiku; 

 Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. nadania 

Statutu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych                                       

w Olsztynie.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej 

oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2017 r. 

zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017 

 Wytypowanie kandydata do komisji rozpatrującej wnioski                     

o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie dofinansowania kosztów 

leczenia nauczycielom. 

 Wytypowanie 3 członków Komisji do zespołu opracowującego 

Program rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do 

roku 2025. 

5. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad przyjęciem powyższego porządku 

obrad. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.  

 

 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXIV Sesję Sejmiku; 

 

 Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Głos zabrał Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji  p. Robert Szewczyk, 

który przedstawił projekt uchwały ws. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości wynagrodzeń 
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nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

 W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad 

projektem uchwały. Wszyscy członkowie komisji jednogłośnie poparli w/w projekt uchwały. 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. nadania Statutu 

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.  

 

Ponownie głos zabrał Z-ca Dyrektora p. R. Szewczyk, który odczytał uzasadnienie do 

projektu uchwały.  

 

 Przewodnicząca komisji poprosiła o poprawienie fragmentu statutu,                                      

a  mianowicie zapisu „zdynamizowania i uatrakcyjnienia oferty, dynamicznego zarządzania 

”. Kolejno zapytała, który to jest obiekt na  ulicy Kościńskiego ponieważ do tej pory Centrum 

Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych  w Olsztynie było kojarzone    z  ul. Parkową 1. Kolejno 

zapytała, czy drugi wicedyrektor będzie wyłaniany w trybie konkursowym? Następnie Pani 

Przewodnicząca poprosiła o odczytanie frazy dotyczącej funduszu filmowego. 

  

 Z-ca Dyrektora p. Szewczyk wyjaśnił, iż jest to obiekt na ul. Głowackiego 1, czyli 

aula z okalającymi powierzchniami; szatnią i zapleczem oraz osobnym wejściem od ul. 

Kościńskiego.  Aula zostanie przebudowana, a zarządcą zostanie CEiIK w Olsztynie. Jest 

przygotowany projekt i starają się o środki z RPO.  Wyjaśnił, iż drugi wicedyrektor jest 

powoływany przez dyrektora po akceptacji kandydatury przez Zarząd Województwa. 

Następnie Pan Dyrektor odczytał fragment dotyczący funduszu filmowego i dokonał 

stosownych wyjaśnień. 

 

 Radna p. Irena Burczyk dodała, iż z wielką ulgą doczekała się tego, że będzie fundusz 

filmowy, ponieważ nasze województwo jest jednym z ostatnich regionów, które nie posiada 

takiego funduszu. Przez to, że nie było tego funduszu klika cieszących się dużym 

powodzeniem seriali filmowych nie zostało zrealizowanych na  terenie naszego 

województwa. Pani radna cieszy się, że powstanie sala z prawdziwego zdarzenia, bo niektóre 

imprezy nie miały powodzenia, ponieważ dojazd na ul. Parkową był utrudniony 

 

  Przewodnicząca komisji zapytała, w jakiej formule ten fundusz filmowy będzie 

realizowany, czy nie idzie on w kierunku spółki producenckiej, nie wie czy to są takie zadania 

samorządu województwa, żeby podejmować się tego rodzaju działalności. 

 

     Z-ca Dyrektora p. Szewczyk powiedział, iż nie jest do końca upoważniony                       

i przygotowany, aby na ten temat się wypowiadać, bo nie prowadzi tego projektu.                            

W województwach, w których fundusz filmowy funkcjonuje to jest na zasadzie konkursu 

ofert dla producentów. W planach jest, aby na sesji poświęconej kulturze lub na Forum 

Kultury o tym funduszu filmowym przedstawić więcej informacji.        

 

    Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Wszyscy 

członkowie komisji jednogłośnie poparli w/w projekt uchwały. 

 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji 

konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na 

wykonywanie w 2017 r. zadań z zakresu ochrony zabytków                       

i opieki nad zabytkami. 
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Z-ca Dyrektora p. R. Szewczyk poinformował, iż zwracają się do komisji                              

o zatwierdzenie 9 osobowego składu Komisji konkursowej oceniającej oferty                                       

w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2017 r. zadań z zakresu ochrony zabytków  i 

opieki nad zabytkami. Kolejno wymienił wszystkich członków komisji oraz pulę środków, 

która w tym roku wynosi 300 tys. zł.  

 

 Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Wszyscy 

członkowie komisji jednogłośnie poparli w/w projekt uchwały. 

 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017 

 

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż wspólnie z Panem Wiceprzewodniczącym 

opracowali propozycje do planu pracy komisji, które zostały przesłane członkom komisji. 

Kolejno poprosiła o uwagi członków komisji oraz doprecyzowanie, jaki temat będzie 

realizowany, w którym miesiącu? 

 

Radny p. Kawczyński zapytał, czy Departament Kultury i Edukacji otrzymał ten plan 

i jak się do tego ustosunkował, czy wniósł jakieś uwagi? Kolejno zapytał odnośnie sesji 

dotyczącej kultury, czy zdążą się przygotować? 

  

Z-ca Dyrektora p. R. Szewczyk poinformował, iż plan pracy otrzymali i nanieśli 

niewielkie korekty, a co do sesji poświęconej kulturze w województwie zostanie wszystko 

przygotowane. Rozpoczęły się również prace nad posiedzeniem zespołu, który będzie 

pracował nad programem rozwoju kultury. Fundusz filmowy również zostanie zawarty w tym 

temacie przygotowywanym na sesję wrześniową. 

 

Przewodnicząca komisji po przeprowadzonej dyskusji zdecydowała, aby w miesiącu 

marcu odbyć posiedzenie w Bibliotece Wojewódzkiej im. Sukertowej –Biedrawiny w 

Olsztynie. Natomiast na następnym posiedzeniu zostałyby ustalone kolejne tematy 

posiedzenia. Pan pracy Komisji Kultury i Edukacji na rok 2017 został przyjęty jednogłośnie.   

 

 Wytypowanie kandydata do komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie 

pomocy zdrowotnej w formie dofinansowania kosztów leczenia 

nauczycielom. 

 

Kolejno Pani Przewodnicząca poinformowała, iż komisja powinna wytypować 

kandydata do komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej                           

w formie dofinansowania kosztów leczenia nauczycielom. Przypomniała, iż w ubiegłym roku 

w/w komisji był radny p. Marek Szter. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca 

zapytała, czy Pan radny chciałby kontynuować pracę                                              w 

powyższej komisji? 

 

Radny p. M. Szter wyraził zgodę, a pozostali członkowie jednogłośnie poparli jego 

kandydaturę.  

 

 Wytypowanie 3 członków Komisji do zespołu opracowującego Program 

rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. 
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Do powyższej komisji zostały wytypowane następujący radni; p. Irena Burczyk, p. 

Bożenna Ulewicz i p. Ryszard Kawczyński, którzy wyrazili zgodę. Członkowie komisji 

jednogłośnie poparli powyższe kandydatury.   

 

 Przewodnicząca komisji odczytała pismo p. Jana Matyjaska ws. Muzeum Kultury 

Ludowej w Węgorzewie. Pismo skierowano do Centralnego Biura Śledczego w Białymstoku, 

a do wiadomości Komisji Kultury i Edukacji. 

   Załącznik nr 3 

 

 Z-ca Dyrektora p. R. Szewczyk powiedział, iż do ww. opinii mogą się ustosunkować. 

 

 Radny p. Kawczyński stwierdził, iż odwiedził  Muzeum Kultury Ludowej                     

w okresie wakacyjnym i był bardzo zadowolony z działalności tej placówki. Dodał, iż brał 

udział w komisji konkursowej, która przeprowadziła konkurs na Dyrektora Muzeum Kultury 

Ludowej w Węgorzewie i był on przeprowadzony poprawnie. Natomiast wiek nie powinien 

stanowić problemu w pełnieniu obowiązków. Jednak Pan Radny się zastanawia, czy nie 

byłoby właściwym, aby Komisja Rewizyjna zbadała tę sprawę. 

 

 Radny, a zarazem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Marcin Kulasek 

powiedział, iż komisja otrzymała takie same pismo, ale bez podpisu.  

 

 Radny p. Zbigniew Pietrzak zapytał, czy przez ostatnie dwa lata Departament Kultury 

i Edukacji nie stwierdził jakiś nieprawidłowości w Muzeum, jeżeli chodzi                                      

o gospodarowanie środkami finansowymi, zasobami ludzkimi? Dodał, iż polityka kadrowa 

jest przywilejem dyrektora danej placówki. Zaproponował, aby sprawę przekierować do 

Departamentu Kultury i Edukacji.  

 

Z-ca Dyrektora p. R. Szewczyk stwierdził, iż nie zaobserwowali jakiś 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. 

 

Radna p. Irena Burczyk dodała, iż skoro sprawę bada prokuratura i CBA, to komisja 

nie ma tutaj pola działania.  

 

Radny p. M. Kulasek poinformował, iż Komisja Rewizyjna ma już zatwierdzony swój 

plan kontroli na rok 2017, a pismo należałoby skierować do Departamentu Kontroli Urzędu 

Marszałkowskiego. Dodał, iż pismo jest skierowane do Centralnego Biura Śledczego, a do 

Komisji Kultury i Edukacji skierowane jest do wiadomości.  

 

Z-ca Dyrektora p. R. Szewczyk zasugerował, aby pismo przekazać Zarządowi 

Województwa, w celu podjęcia dalszych kroków.  

 

Przewodnicząca komisji poparła sugestię Dyrektora p. R. Szewczyka, aby pismo 

przekazać Zarządowi Województwa. 

 

Radna p. Irena Burczyk przypomniała, iż na poprzednim posiedzeniu komisji 

mówiono o przedłużeniu umowy z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii                 

i w związku z powyższym zapytała, jakie działania zostały podjęte? 

 

Z-ca Dyrektora p. R. Szewczyk powiedział, iż intencją Zarządu Województwa                     

i Dyrektora jest to, aby Pan Sułkowski mógł dalej prowadzić Warmińsko-Mazurską 

Filharmonię, ponieważ jest oceniany bardzo wysoko. W międzyczasie zmieniły się przepisy i 

te zasady, na których był zatrudniony Pan Dyrektor już nie obowiązują i będzie musiał być 
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zatrudniony na innych warunkach.  Jednak na tę chwilę jeszcze nie wiadomo jak to będzie 

wyglądało.  

 

5. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do przesłanego projektu protokołu. Uwag do 

protokołu nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

6. Zakończenie posiedzenia.  

 Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim obecnym i zakończyła obrady 

Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 

14.02.2017 r.  

 

Przewodnicząca Komisji 

 

 

Bożenna Ulewicz 

Protokołowała: 

 

Mirosława Baran - Styczyszyn 


