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Protokół Nr 19/ 2016 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
z dnia 30.08.2016 r.  
godz. 9.30 
 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca  Komisji p. Bożenna Ulewicz  stwierdzając quorum otworzyła kolejne  

posiedzenie  Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a 
następnie powitała Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji   oraz członków komisji.  

 
Załącznik nr 1,2  

2. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
Następnie Pani Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał 

się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie materiałów na XIX Sesję Sejmiku. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Łukta w formie dotacji celowej na dofinansowanie  w 
2016 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Wytypowanie 2 członków Komisji Kultury i Edukacji do Komisji 

konkursowej przyznającej stypendia naukowe Marszałka 
Województwa, (wpłynęło 23.08.2016 r.) 

5. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
Uwag do porządku nie zgłoszono, porządek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 

 
3. Zaopiniowanie materiałów na XIX Sesję Sejmiku. 
 Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Łukta w formie dotacji celowej na dofinansowanie  w 
2016 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. 
  

            Przewodnicząca komisji poinformowała, iż wydarzyła się katastrofa i spłonęła część 
kościoła św. Antoniego w miejscowości Florczaki. 
 

Głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Zdzisław Fadrowski, który 
poinformował, iż w wyniku pożaru do którego doszło w związku z zwarciem instalacji 
elektrycznej uległ zniszczeniu budynek kościoła pw. św. Antoniego we Florczakach,                       
w wyniku pożaru, spaleniu uległo wnętrze zabytkowego kościoła. Samorząd Województwa 
planuje dofinansowanie kwotą 20 000 zł, aby wesprzeć prace ratunkowe (prace 
konserwatorskie, restauratorskie, budowlane). 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w 

projektem uchwały. Członkowie komisji jednogłośnie poparli w/w projekt uchwały. 
 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

 Wytypowanie 2 członków Komisji Kultury i Edukacji do Komisji 
konkursowej przyznającej stypendia naukowe Marszałka Województwa. 
 

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż Pani Wicemarszałek  zwróciła się z 
pismem do Przewodniczącego Sejmiku z prośbą o wytypowanie 2 członków Komisji 
Kultury i Edukacji do Komisji konkursowej przyznającej stypendia naukowe Marszałka 
Województwa, dodała, iż w  poprzednim roku w pracach w/w komisji brali udział radni p. 
Marcin Kulasek i p. Sławomir Sadowski, którego mandat wygasł w związku z pełnieniem 
funkcji Wicewojewody. Pani Przewodnicząca poprosiła o propozycje, a jednocześnie 
zaproponowała, aby radny p. Marcin Kulasek dalej kontynuował pracę w tej komisji. 

 
Pan radny Marcin Kulasek wyraził zgodę. Członkowie komisji jednogłośnie 

poparli jego kandydaturę.  
 
Następnie Pani Przewodnicząca zaproponowała radnego p. Patryka Kozłowskiego, 

który wyraził zgodę. Za jego kandydaturą głosowało 7 członków komisji, a sam 
zainteresowany wstrzymał się,  nikt nie był przeciwny.  

 
Ustalono, iż kolejne posiedzenie komisji odbędzie się                              

w piątek 23.09.2016 r. we Fromborku i Elblągu, wyjazd z Olsztyna o godz. 8.15 natomiast 
posiedzenie rozpoczęłoby się o godz. 10.00 w Muzeum Mikołaja Kopernika  we 
Fromborku. 
 
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 
30.08.2016 r.  
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 
 
Bożenna Ulewicz 

 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran - Styczyszyn 

 


