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Protokół Nr 25/ 2017 

z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  

z dnia 21.03.2017 r.  

godz. 12.00 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Publiczna  

 im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie 
 

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. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco; 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny                         

w Olsztynie: 

     a) stan czytelnictwa – tendencje ostatnich lat, prognozy na przyszłość, 

    b) wykorzystanie Internetu w upowszechnianiu kultury; znaczenie audiobooków              

i ebooków, 

     c) realizacja innych form kulturotwórczych – działalność wystawiennicza. 

4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek kultury prowadzonych 

przez Samorząd Województwa. 

5. Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Sejmiku; 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Kultury 

Ludowej w Węgorzewie, samorządowej instytucji kultury, w nieruchomość, 

 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

członków Rady Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Warmińsko-

Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Zdzisław Fadrowski, który 

poinformował, iż w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu Województwa został przyjęty 

projekt uchwały ws. przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum z Ukraińskim 

Językiem Nauczania w 8 - letnią Szkołę Podstawową z Ukraińskim Językiem Nauczania. 

Poprosił o umieszczenie tego punktu w porządku obrad. Przewodnicząca komisji 

poinformowała, iż jest propozycja zmiany kolejności punktów porządku obrad, aby po 

zatwierdzeniu porządku zaopiniować materiały sesyjne, ponieważ dwoje radnych musi 

wcześniej opuścić obrady komisji. Członkowie komisji jednogłośnie przegłosowali w/w 

porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.  

 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Sejmiku; 
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 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Muzeum Kultury 

Ludowej w Węgorzewie, samorządowej instytucji kultury, w nieruchomość, 

 

Głos zabrał Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji p. Tadeusz Hennig, 

który przedstawił powyższy projekt uchwały. Uzupełnił informację Dyrektor Departamentu 

Kultury i Edukacji.  

  W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji. 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

członków Rady Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, 

 

Głos zabrała Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji p. Bernika Oklińska, 

która przedstawiła powyższy projekt uchwały. 

Pani Przewodnicząca zapytała, jakie stanowisko pełni Ksiądz Prałat Wojtkowski w 

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku? 

 

Dyrektor p. Z.  Fadrowski wyjaśnił, iż jest to stanowisko merytoryczne. 

 

W związku z brakiem dodatkowych pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie 

nad w/w projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy 

członkowie komisji. 

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Warmińsko-

Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, 

 

Głos zabrała Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji p. Bernika Oklińska, 

która przedstawiła powyższy projekt uchwały. 

 

Radny p. Ryszard Kawczyński zapytał, czy już są informacje odnośnie przyszłości 

obecnego Dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii? 

 

Dyrektor p. Fadrowski poinformował, iż obecnie są dwie ścieżki; jedna                               

to  konkurs na wyłonienie dyrektora placówki, a druga ścieżka to wyłonienie przetargu na 

zarządzającego. Z doświadczenia wynika, że instytucje zarządzane menadżersko są lepiej 

zarządzane. Kolejno wyjaśnił, na czym polega ta druga ścieżka. 

 

   

Przewodnicząca Komisji dodała, iż żałuje, że Warmińsko-Mazurska Filharmonia ma 

tylko 500, a nie 800 miejsc.  

 Radna p. Irena Burczyk powiedziała, iż według niej taki moloch na 800 miejsc jest dla 

artysty nie do ogarnięcia psychicznie. Pani Radna dodała, iż boli ją, że Dyrektora Warmińsko-

Mazurskiej Filharmonii z takimi osiągnięciami stawia się ponownie pod ocenę.   

 

 Bożena Ulewicz przypomniała opinię znanego krytyka muzycznego Bogusława 

Kaczyńskiego, według którego przyszła filharmonia w Olsztynie ( było to w roku 2007 ) 

powinna mieć co najmniej 800 miejsc, stosownie do miasta tej wielkości.  

 

W związku z brakiem dodatkowych pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie 

nad w/w projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 osób, 2 osoby się 

wstrzymały, nikt nie był przeciwny. 
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 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia z dniem                             

1 września 2017 r. Gimnazjum z Ukraińskim Językiem Nauczania wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim 

w 8-letnią Szkołę Podstawową z Ukraińskim Językiem Nauczania - wniesione na 

komisji. 

 

Głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Z. Fadrowski, który 

przedstawił powyższy projekt uchwały. 

 

Radny p. Kawczyński zapytał, czy w szkole funkcjonuje szkoła podstawowa? Zwrócił 

uwagę, iż podział subwencji ogólnej jest szczególnie przeznaczony dla tego typu szkół.   

 

Dyrektor p. Fadrowski wyjaśnił, iż nie ma tam szkoły podstawowej, tylko liceum i 

gimnazjum. 

 

Radny p. Jezierski zapytał, czy dyrekcja szkoły, która zaproponowała tę zmianę 

dokonywała analizy wielkości przyszłego naboru do klasy pierwszej?  

                                  

Dyrektor p. Fadrowski poinformował, iż mowa jest o jednym oddziale w liczbie                            

od 7 do 21 uczniów. 

 

 Radny p. Jezierski dodał, iż może być szkoła, ale nie być uczniów. 

 

 Dyrektor p. Fadrowski wyjaśnił, iż trudno powiedzieć, jaki będzie oddźwięk, bo mogą 

być nawet dwa oddziały. Z analizy, którą pokazuje dyrekcja szkoły, która kontaktowała się z 

dyrektorami innych szkół, wójtami i burmistrzami z powiatu bartoszyckiego wynika, iż 

zainteresowanie w ramach powiatu jest około 10 osób. 

 

W związku z brakiem dodatkowych pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie 

nad w/w projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 osób, 2 osoby się 

wstrzymały, nikt nie był przeciwny. 

 

 

4 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny                               

w Olsztynie; 

     a) stan czytelnictwa – tendencje ostatnich lat, prognozy na przyszłość, 

    b) wykorzystanie Internetu w upowszechnianiu kultury; znaczenie audiobooków  i 

ebooków, 

     c) realizacja innych form kulturotwórczych – działalność wystawiennicza. 

 

 Głos zabrał Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im . Emilii Sukertowej-

Biedrawiny w Olsztynie p. Andrzej Marcinkiewicz, który przedstawił prezentację 

multimedialną nt. funkcjonowania biblioteki. Przedstawił stan czytelnictwa oraz liczbę 

czytelników, która się zmniejsza, ale jest to tendencja ogólnokrajowa. Posiadają 34 tys. 

zbiorów, następnie przedstawił kwoty dofinansowania na zakupy zbiorów. Omówił 

dyskusyjne kluby książki, których jest 75  w województwie. Badają potrzeby i oczekiwania 

czytelników wspólnie z Fundacją Batorego. Kolejno omówił wykorzystanie internetu w 

bibliotekach oraz przedstawił najnowszy pozyskany sprzęt. W bibliotece znajduje się ponad 

10 tys. audiobooków. Na zakończenie przedstawił działalność wystawienniczą, oraz konkursy 

organizowane przez instytucję. Dodał, iż bibliotekarze źle zarabiają, w roku 2007 średnie 

zarobki wynosiły 93% średniej krajowej, a 2016 stanowi 84% średniej krajowej.  
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 Z-ca Dyrektora p. Bernika Oklińska powiedziała, iż będąc w Warszawie na Komitecie 

Województw z zakresu kultury byli również dyrektorzy z pozostałych 15 województw i w 

czasie rozmów  okazało się, iż nie wszystkie województwa wyrównały płace do wskaźnika 

najniższej krajowej, w naszym województwie te płace zostały wyrównane, co nie zmienia 

faktu , iż płace są niskie i było już na ten temat mówione, że powinna wzrosnąć cała siatka 

płac. Biblioteka też nie może wygospodarować dodatkowych dochodów ze swojej 

działalności, bo nie prowadzi żadnej działalności zarobkowej.  

 

 Radna p. Irena Burczyk dodała, iż jeździ dwa razy w miesiącu z Teatrem przy Stoliku 

po bibliotekach naszego województwa. Jest bardzo mile zaskoczona uczestnictwem 

miejscowych ludzi w tym wydarzeniu.  

 

5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek kultury 

prowadzonych przez Samorząd Województwa. 

 

Z-ca Dyrektora p. Bernika  Oklińska przedstawiła w/w sprawozdanie finansowe z 

wykonania planów finansowych jednostek kultury prowadzonych przez Samorząd 

Województwa. 

Załącznik nr 3 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o konkurs na Dyrektora Muzeum Warmii                  

i Mazur, czy to było spowodowane, tym iż kończy się  kadencja Pani Dyrektor? 

 

Z-ca Dyrektora p. Bernika Oklińska wyjaśniła, iż kadencja obecnej pani dyrektor 

kończy się 30 maja 2017 r. i Zarząd Województwa zdecydował, że chce ogłosić konkurs.  

 

Radny p. Ryszard Kawczyński powiedział, iż w Bęsi niszczeje zabytkowy wiatrak i 

jeżeli się ktoś tym nie zainteresuje, to nie będzie, co oglądać. I oczekuje od Departamentu 

Kultury i Edukacji informacji, jakie kroki można podjąć w tej kwestii i czy  Departament 

zajmie się tą sprawą, ponieważ ten wiatrak jest unikatowy w skali województwa. 

 

Przewodnicząca Komisji dodała, iż jest to pytanie do Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

 

Radny p. Ryszard Kawczyński powiedział, iż ma jeszcze jedną prośbę, aby odbyć 

komisję wyjazdową w Reszlu, ponieważ to miasto jest perełką na mapie województwa. Taką 

komisję można by zorganizować przed sesją, która będzie poświęcona zabytkom. Posiedzenie 

odbyłoby się w starej plebanii. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o złożonym proteście Fundacji Nicolaus 

Copernicus i Instytut Ekoprussia, a dotyczącym zmian regulaminu Konkursu Filmowego na 

wspieranie produkcji filmowej prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy w 

Olsztynie. Pani Przewodnicząca powiedziała, iż,    nie rozumie, dlaczego   z ubiegania się o 

realizację filmów fabularnych nie zostały dopuszczone organizacje pozarządowe, które nie 

prowadzą działalności gospodarczej. Tak się składa, że oba te podmioty mają zabezpieczone 

środki i mają doświadczenia w tej dziedzinie. Tak się składa, że podmiot, który złożył protest 

w tej sprawie ma zabezpieczone środki i doświadczenia w tej dziedzinie. 

 

Z-ca Dyrektora p. Bernika Oklińska poinformowała, iż takie pismo trafiło do 

Departamentu Kultury i Edukacji, a następnie zostało skierowane do organizatora, który 
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układał ten regulamin, czyli do CEiIK-u. Departament czeka na ustosunkowanie się do tego 

pisma radców prawnych i dyrektora CEiIK w Olsztynie 

 

7. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

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

protokołu nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

8. Zakończenie posiedzenia.  

 Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim obecnym oraz Dyrekcji 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i zakończyła obrady Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego   w dniu 21.03.2017 r.  

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

 

Bożenna Ulewicz 
Protokołował 

 
Mirosława Baran - Styczyszyn 


