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Protokół Nr 1/2018 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
z dnia 17.12.2018 r.  
godz. 15.00 sala 433 
 
 
 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Śląska-Zyśk  stwierdzając quorum otworzyła 
pierwsze posiedzenie VI kadencji 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 i poprosiła o jego zmianę 
polegająca na tym, aby w pierwszej kolejności omówić  podpunkty dotyczące udzielenia 
pomocy finansowej powiatom wskazanym w uchwale  oraz  określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych  w 
jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego wyjaśniła, iż  Pan Skarbnik jest na posiedzeniu innej komisji i przybędzie w 
trakcie trwania posiedzenia.  

Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zmienionym porządkiem 
posiedzenia. Za zmianą porządku głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.  
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad.  
3. Zaopiniowanie materiałów na III Sesję Sejmiku, w tym: 
a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, 

Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, 
Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Ełckiemu, Olsztyńskiemu oraz Miastu 
Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 
2019 roku działalności Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim. 

b) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych                        
w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

c) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2019 rok. 

d) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
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3. Zaopiniowanie materiałów na III Sesję Sejmiku, w tym: 

 
a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, 

Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, 
Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Ełckiemu, 
Olsztyńskiemu oraz Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na dofinansowanie w 2019 roku działalności Powiatowych 
Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku 
Warmińskim. 
 

Głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Zdzisław Fadrowski, który 
przedstawił w/w projekt uchwały.  

 
Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała, czy coś się zmieniło w dofinansowaniu kwotowo? 
 
Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski wyjaśnił, iż finansowanie jest na podobnym poziomie 

natomiast występują indywidualne sytuacje, gdy ktoś przechodzi na emeryturę wówczas 
zabezpieczają odprawę emerytalną, jeżeli są wzrosty w związku ze zmianą  w karcie 
nauczyciela. W dwóch przypadkach środki samorządu są wyższe niż pozyskana dotacja, taka 
sytuacja występuje w powiecie Gołdapskim   i Węgorzewskim. 

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

pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji. 
 
b) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

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

który przedstawił w/w projekt uchwały.  
 

Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała, czy w stosunku do tego roku są jakieś zmiany? 
 
Dyrektor p. Z. Fadrowski poinformował, iż żadnych zmian nie było. 
 
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 

pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji. 
 
c) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na 2019 rok. 
 

Głos zabrał Skarbnik Województwa, który  omówił projekt budżetu na rok 2019. 
Przedstawił dochody ogółem oraz dochody własne. Poinformował, iż znaczący wzrost 
spowodowany jest wpływami z podatku PIT-u i CIT-u. Wzrosły również wydatki                       
w porównaniu z rokiem 2018  o 8% są to głównie wydatki związane z realizacją inwestycji 
między innymi związanych z instytucjami kultury.  Nadwyżka operacyjna została zaplanowana 
na wyższym poziomie. Przedstawił deficyt i kwotę kredytu planowaną    do zaciągnięcia na rok 
2019. Poinformował, iż kredyt jest większy ponieważ jego część jest przeznaczana na spłatę 
kredytu obecnego. Kolejno przedstawił wysokość spłaty raty kredytu wraz z obsługą zadłużenia 
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przypadającą na rok przyszły. Podał kwotę przewidywanego zadłużenia na koniec roku 2019 
w porównaniu do roku 2018, gdzie obserwuje się zmniejszenie długu. Powiedział między 
innymi, iż środki na kulturę  w roku przyszłym nie są mniejsze niż obecnie, a nawet    o 7 mln 
zł więcej, ten przyrost wynika ze zwiększenia zadań inwestycyjnych. Dodał, że  zadania bieżące 
pozostają na tym samym poziomie. 

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

uzupełnił, mówiąc iż  dotacje podmiotowe zawierają wszystkie wzrosty wynagrodzeń                       
z tytułu skutków, które zostały wdrożone w tym roku w rozciągnięciu na 12 miesięcy plus 
wzrost płacy minimalnej, koszty związane z RODO oraz zabezpieczono kwotę na odprawy 
emerytalne i nagrody jubileuszowe.  

    
Radny p. Robert Gontarz zapytał, czy te środki, które wzrosną w związku                       

z podniesieniem pensji, zawierają się w kwocie na bieżące wydatki, czy są dodatkowo ujęte.  
 
Dyrektor p. Z. Fadrowski powiedział, iż te środki są dodatkowo ujęte. 
 
Radny p. Patryk Kozłowski powiedział, iż z tego co usłyszał wynika, że podwyżki dla 

pracowników kultury w roku 2019 nie są przewidziane, a mowa jest o tych podwyżkach, które 
wynikają z ustawy.  

 
Dyrektor p. Z. Fadrowski wyjaśnił, iż chodzi o te podwyżki, które zostały wprowadzone                

w trakcie roku oraz wzrost płacy minimalnej. 
 
Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała, czy te podwyżki nie były obciążeniem dla budżetów 

instytucji kultury, ponieważ część tych wzrostów instytucje miały pokryć ze swoich budżetów. 
 
Przewodnicząca komisji dodała, iż zawsze są jakieś oszczędności np.                        

zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie. 
 
Radny p. Robert Gontarz zapytał, ile wyniósł wzrost płac minimalnych                       

w placówkach kultury.  
 
Dyrektor p. Z. Fadrowski podał dane dotyczące wzrostu płac minimalnych                        

w poszczególnych placówkach. 
 
Wicemarszałek Województwa p. Marcin Kuchciński stwierdził między innymi,                       

iż wzrost pensji w poszczególnych kwotach się zmienia. 
 
Radny p. Patryk Kozłowski dodał, iż obserwuje się tzw.  rozwarstwienie, bo płaca 

minimalna wzrosła dla nowych pracowników natomiast ludzie, którzy pracują                       
w instytucjach po kilka lub kilkanaście lat mają niską płacę. Ten problem jest                       
nierozwiązany w stosunku do  pracowników z długim stażem. 

Członek Zarządu, a zarazem członek komisji p. Sylwia Jaskulska potwierdziła, iż 
pracownicy zarabiają mało i należy szukać jakiś rozwiązań.  
 

Radna p. B. Ulewicz zapytała, czy działania inwestycyjne wynikają z RPO? 
 
Dyrektor p. Z. Fadrowski powiedział, iż w działaniach inwestycyjnych występują regulacje 

w związku ze wzrostem cen przetargowych. Przetargi przynoszą rozstrzygnięcia o kilka 
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milionów wyższe od zakładanych. Dodał, że takim  przykładem jest inwestycja dotycząca 
budowy nowego Muzeum na polach grunwaldzkich. 
 

Radna p. Bożenna Ulewicz zasugerowała, iż Zarząd, czy też Departament powinien podjąć 
jakieś działania, aby pracownikom instytucji kultury przedstawić pozytywną prognozę 
rozwiązania ich sytuacji płacowej. 

 
Przewodnicząca komisji dodała, iż dyrektorzy  instytucji są w posiadaniu informacji, iż w 

przypadku (ponadplanowego) zwiększenia przychodów dodatkowe środki będą mogli 
przeznaczyć na wynagrodzenia (zgodnie z procedurą). 

 
Dyrektor p. Z. Fadrowski dodał, że jeżeli chodzi o przychody w poszczególnych muzeach 

to muzeum w Węgorzewie ma przychody wyższe na jednego pracownika niż Muzeum w 
Olsztynie. Udało się Zarządowi Województwa i Skarbnikowi poprzez działania wspomóc 
Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur poprzez umorzenie zobowiązań VAT i wsparcie dotacją, 
ale w zamian zapisano, iż będą realizować działania dotyczące obniżenia kosztów i realne 
podwyższenie przychodów     z działalności podstawowej. Nadmienił, że Muzeum w Lidzbarku 
Warmińskim jest liderem jeżeli chodzi o przychody z działalności statutowej ze sprzedaży 
biletów.  

 
  Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała jakie w przyszłym roku zostały zapisane środki na 

ochronę zabytków.  
 
Dyrektor p. Z. Fadrowski przedstawił dane liczbowe, z których wynika, iż dotacja na 

ochronę zabytków wyniesie 400 tys. zł., 420 tys. zł. dotacje celowe na organizacje pożytku 
publicznego w tym 325 tys. zł na konkursy, a pozostała kwota na wsparcie publikacji 
dotyczących istotnych spraw z zakresu dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.  
 

Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 
pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 osoby, 3 osoby się wstrzymały, nikt nie był 
przeciwny. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 
 

Radny p. P. Kozłowski  zapytał jak procentowo wynosi zadłużenie instytucji kultury. 
 

Pan Skarbnik odpowiedział, iż wynosi  około 50% w stosunku do dochodów. 
 
d) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039. 
 
Głos zabrał ponownie Skarbnik Województwa, który  omówił projekt uchwały ws. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-
2039. 
 

Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 
pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 osoby, 3 osoby się wstrzymały, nikt nie był 
przeciwny. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Pani Przewodnicząca  odczytał następującą informację: „ uprzejmie informuję, iż Samorząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach swej właściwości rzeczowej przetwarza 
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dane osobowe osób fizycznych w tym także nie będących osobami publicznymi. Realizując 
zadania z zakresu ochrony danych osób przypominam    o obowiązku w pełnieniu mandatu 
radnego stosowania się do zapisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, w 
szczególności zaś do Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych RODO oraz ustawy z 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Oznacza to w praktyce, że w wypowiedziach 
Państwa radnych cytujących jakiekolwiek dokumenty i materiały otrzymane przez Państwa nie 
wolno ujawniać danych osobowych w szczególności bez uprzedniej zgody osoby której 
dotyczą”. 

Wybór wiceprzewodniczącego komisji został odłożony na kolejne posiedzenie Komisji. 
 
Kolejno Przewodnicząca komisji przedstawiła pismo ws. wytypowania 3 osób                       

do komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie                       
w 2019 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz przedstawienie 
propozycji wysokości dofinansowania.  

   Załącznik nr 3 
 
Wicemarszałek, a zarazem członek Komisji p. Marcin Kuchciński zgłosił kandydaturę 

Przewodniczącej Sejmiku  p. Bernadety Hordejuk i Przewodniczącej Komisji Kultury i 
Edukacji p. Wioletty Śląskiej – Zyśk.  Radna p. Bożenna Ulewicz również zgłosiła swoją 
kandydaturę. Przewodnicząca komisji poprosiła   o przegłosowanie w/w kandydatur. Wszyscy 
członkowie komisji jednogłośnie poparli powyższe kandydatury. 

 
Następnie Pani Przewodnicząca odczytała pismo od Poseł RP p. Urszuli Pasławskiej ws. 

ustanowienia roku 2019 Rokiem 90- lecia  Polskich Szkół na Warmii i Mazurach. 
Członkowie Komisji poparli  inicjatywę Pani Poseł.  

    Załącznik nr 4 
 W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca odczytała pismo ws. wskazania radnych do 
składu komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych na 2019 r w 
obszarach: 
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej oraz pielęgnowanie polskości. Do pierwszego obszaru została zgłoszona 
Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Śląska-Zyśk, a  do drugiego obszaru został zgłoszony 
radny p. Robert Gontarz. Kandydaci wyrazili zgodę, a członkowie komisji jednogłośnie poparli 
obie kandydatury. 
 

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż członkowie komisji otrzymali do wglądu plan 
pracy z roku 2018, a następnie  poprosiła o zgłaszanie propozycji na piśmie do planu pracy na 
rok 2019  do dnia 15 stycznia 2019 r.                     
 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w obradach. Na tym posiedzenie 
Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 
grudnia  2018 r., zostało zakończone. 
 
 
 
 
 

         Przewodnicząca Komisji 
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          Wioletta Śląska-Zyśk 

 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran - Styczyszyn 

 
 


