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Protokół Nr 40/2018 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
z dnia 20.09.2018 r.  
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem   
 w Stębarku 
 
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. 

1.   Otwarcie posiedzenia. 
2.   Zatwierdzenie porządku obrad.  
3.  Prezentacja dotycząca II etapu rozbudowy, przebudowy  i remontu Muzeum Bitwy                        

pod Grunwaldem. 
4.   Spotkanie z międzynarodową grupą archeologów.  
5.   Zaopiniowanie materiałów na XL Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowania projektu uchwały w  sprawie przyjęcia „Informacji o stanie                        
i rozwoju kultury w województwie warmińsko-mazurskim  za rok 2017”. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws.  zmian w Statucie Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. 

6.   Sprawy różne i wolne wnioski. 
7.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
8.   Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przesłanego porządku posiedzenia. Uwag nie 
zgłoszono, za przyjęciem porządku głosowało 6 radnych, 1 radny się wstrzymał, nikt nie był 
przeciwny. 
 
3.  Prezentacja dotycząca II etapu rozbudowy, przebudowy  i remontu Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem. 
Głos zabrał Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem p. Szymon Drej, który powiedział, 

iż miała być prezentacja dotycząca II etapu rozbudowy muzeum, ale                       
z uwagi na aktualną sytuację nie było takiej możliwości. Wyjaśnił, iż podpisano umowę                       
i przekazano plac budowy, ale zaobserwowali brak pewnych działań, które były wpisane w 
harmonogram prac. Zwołano Radę Budowy i stwierdzono szereg uchybień w wyniku czego 
sporządzono protokół, w którym wezwano wykonawcę do usunięcia uchybień i przyspieszenia 
prac. W dniu 27.08 br. zwołano kolejną Radę Budowy, która stwierdziła, iż brak jest postępu 
prac i uchybienia nie zostały usunięte. Wystąpiły problemy  z kierownikiem budowy, a firma w 
dniu 03.09.br przysłała pismo, że jest gotowa do odbioru częściowego prac wykonanych 
zgodnie z harmonogramem w miesiącu sierpniu, tj. instalacji elektrycznej zewnętrznej, 
instalacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, a faktycznie była tylko dziura w ziemi. Na 
podstawie dokumentów z posiedzeń Rad Budowy oraz stanu faktycznego ( dokumentacja 
fotograficzna ) i na wniosek inspektora budowlanego oraz po analizie z mecenasem                       
w dniu 5.09.br. odstąpili od umowy. Jednocześnie odstąpieniem od umowy z wykonawcą 
wypowiedzieli również umowę kancelarii prawnej, która przygotowywała przetarg i 
przygotowywała umowę do podpisu, a obecnie trwają przygotowania do wyłonienia nowej 
kancelarii prawnej, która przeprowadzi nowy przetarg. W dniu 10.09.br. odbyła się 
inwentaryzacja placu budowy i przedstawiciel wykonawcy na piśmie zobowiązał się do 
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uprzątnięcia placu budowy do dnia 17.09.br, ale tych czynności nie wykonał. Pan Dyrektor 
podkreślił, iż żadne płatności w kierunku firmy Carpathia Industries nie poszły. Natomiast 
muzeum wystąpiło o zapłatę 10 % inwestycji tytułem odszkodowania oraz zwrot gwarancji 
bankowych. Nadmienił, iż  zdają sobie sprawę, że to będzie długi proces sądowy, ale są do tego 
przygotowani. Poinformowali Ministerstwo Kultury   i Dziedzictwa Narodowego o zaistniałej 
sytuacji i uważają, że ciągłość procesu inwestycyjnego nie jest zagrożona. Zobowiązali się do 
rozpisania nowego przetargu na początku października. 

 
Radny p. Zbigniew Pietrzak zapytał, kto organizował poprzedni przetarg?  
 

Dyrektor p. Szymon Drej wyjaśnił, iż dotychczasowy przetarg organizowali                       
w porozumieniu z Kancelarią Prawną. W momencie otwarcia ofert przetargowych wystąpili do 
firmy o uzupełnienie pewnych danych, które wydawały się nieścisłe                        
i dostarczenie pewnych wyliczeń, czy są w stanie zrealizować tę inwestycję. Te dokumenty 
zostały dostarczone i przekazane Kancelarii Prawnej, która te dokumenty przeanalizowała i 
stwierdziła, że są w porządku. Następnie wezwała do zawarcia umowy. 
 
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w czasie przetargu nie sprawdza się inwestycji 
realizowanych wcześniej przez tę firmę. Kolejno zapytała, ile firm startowało                       
w przetargu? 
 
Dyrektor p. Szymon Drej potwierdził iż sprawdza się i w dokumentach były takie inwestycje. 
W przetargu startowały 2 firmy, Carpathia oraz firma z Gdańska, której oferta była o 16 mln zł 
wyższa.   
 
Radny p. Ryszard Kawczyński zapytał, na ile jest przewidziany koszt budowy                        
w kosztorysie inwestorskim, natomiast ile zaproponowała firma, która wygrała? 
 
Dyrektor p. Szymon Drej powiedział, iż zgodnie z kosztorysem koszt budowy wynosi                        
19 mln zł. firma zaproponowała koszt inwestycji 21 mln 600 tys. zł. budynek miał być oddany 
w listopadzie 2019 r. natomiast termin realizacji całej inwestycji to lipiec 2020. Kosztorys 
został przygotowany przez architekta na podstawie opinii fachowców.  
 
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy to zostało zgłoszone odpowiednim podmiotom. Kolejno 
zapytała, gdzie się odbywał przetarg na wyłonienie kancelarii prawnej.  
 
Dyrektor p. Szymon Drej potwierdził, iż cała sytuacja została zgłoszona właściwym 
podmiotom. Natomiast przetarg odbywał się w Muzeum, oba przetargi były kontrolowane przez 
Departamenty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeszcze raz podkreślił, iż na 
tę chwilę nie poszły żadne płatności do firmy budowlanej. 
 
Przewodnicząca komisji zwróciła się z pytaniem do Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury 
i Edukacji p. Bereniki Oklińskiej, czy coś więcej w tej sprawie może zrobić Urząd 
Marszałkowski poza działaniami przedstawionymi przez Pana Dyrektora Dreja  
 
Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji p. B. Oklińska wyjaśniła, iż dyrekcja 
poinformowała o zaistniałej sytuacji. Trwały rozmowy o karach za nie wywiązanie się z 
umowy. Podkreśliła, iż dobrze się stało, iż problem został zauważony tak szybko bo już po 
miesiącu. Pani Dyrektor uważa, że z ich strony postępowanie jest jak najbardziej prawidłowe i 
czekają na aktualizację dokumentacji i rozstrzygnięcie kolejnego przetargu. 
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Przewodnicząca komisji zapytała o rolę kancelarii prawnej, która brała udział                       
w postępowaniu przetargowym. 
 
Dyrektor p. Szymon Dej wyjaśnił, iż została wypowiedziana umowa na obsługę prawną 
projektu  i zwrócono się z pismem o zapłacenie kary umownej ponieważ umowa została 
zerwana w związku z utratą zaufania i kilku innych przyczyn. Zamierzają również wystąpić z 
oficjalną skargą do Izby Radców Prawnych.  
 
W dalszej kolejności Pan Dyrektor przedstawił multimedialnie prezentację dotycząca 
działalności Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Omówił i pokazał imprezy, które 
organizuje Muzeum w ramach swojej działalności. Przedstawił informacje                       
o badaniach archeologicznych na zamku w Działdowie. Powiedział również                        
o badaniach archeologicznych, które trwają obecnie. Kolejno poprosił doktora Piotra 
Nowakowskiego, aby opowiedział o tegorocznych badaniach archeologicznych                       
i pokazał kilka eksponatów, które zostały odkopane. 
 
Doktor p. Piotr Nowakowski poinformował o badaniach archeologicznych na polach wokół 
Grunwaldu, które prowadzone są od 5 lat i w tym czasie pozyskali ponad 100 zabytków 
archeologicznych związanych z bitwą grunwaldzką. W dalszej kolejności pokazał i omówił 
kilka eksponatów, które zostały wykopane.   
 
 
5.   Zaopiniowanie materiałów na XL Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowania projektu uchwały w  sprawie przyjęcia „Informacji o stanie                        
i rozwoju kultury w województwie warmińsko-mazurskim  za rok 2017”. 

 
Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji p. Berenika Oklińska przedstawiła 

prezentację multimedialną dotyczącą instytucji kultury prowadzonych przez Samorząd 
Województwa za rok 2017. Przedstawiła dotacje podmiotowe organizatora, przychody, koszty, 
wynik finansowy za rok 2017 i porównanie z rokiem 2016. Kolejno omówiła informacje o 
stanie realizacji zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury w 2017 roku oraz ich 
działalność statutową. Przedstawiła dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzieloną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w kwocie 350 000  zł. 
w roku 2017. Omówiła współpracę   z organizacjami pozarządowymi tj środki i zadania 
zrealizowane. Poinformowała    o stypendiach artystycznych Marszałka Województwa tj. kwotę 
oraz ilość stypendiów przyznanych w 2017 r. oraz kwotę i liczbę przyznanych Nagród 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.  

Załącznik nr 3  
 
 

Radna p. Irena Burczyk odniosła się do modernizacji budynku przy                        
ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru  im. S. Jaracza w Olsztynie, mówiąc, iż te 
mieszkania znajdujące się przy ul. Mickiewicza 2 to olbrzymia oszczędność w budżecie Teatru. 
Ponieważ dyrekcja Teatru płaci dla twórców za mieszkania w hotelach duże środki, a 
mieszkania w w/w budynku należą do Teatru, jednak wymagają remontu.  
 
 Radny p. Z. Pietrzak  zapytał, ile potrzeba środków na rok przyszły jeżeli chodzi o 
jednostki kultury. 
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Z-ca Dyrektora p. B. Oklińska powiedziała, iż otrzymali wytyczne do budżetu i są 
cięcia, ale muszą zabezpieczyć bieżącą działalność. Poinformowała, iż były w tym roku 
podwyżki dla pracowników instytucji kultury. 
 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy to prawda, że podwyżki miały być 
wygospodarowane z własnych budżetów jednostek kultury? 
 

Radny p. P. Kozłowski powiedział, iż dostali informację, iż część środków na podwyżki 
należy wygospodarować  z własnych środków. 
 

Z-ca Dyrektora p. B. Oklińska doprecyzowała, iż były obligatoryjne podwyżki                       
z budżetu po 150 zł /na osobę oraz dyrektor danej instytucji mógł dołożyć jeszcze                       
po 50 zł. z własnego budżetu. 
 

Radny p. P. Kozłowski dodał, iż ten pierwszy wzrost płacy minimalnej spowodował, że 
jeszcze można było fachowców zatrzymać, bo obecnie o ile nie będzie podwyżek, to trudno 
będzie utrzymać dobrych fachowców. 
 

Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem kolejnych pytań poprosiła                       
o przegłosowanie w/w informacji. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni 
członkowie Komisji (7 osób).   
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały ws.  zmian w Statucie Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. 

 
Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji p. Berenika Oklińska omówiła zmiany do 
Statutu Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.  
 
Przewodnicząca Komisji w związku z brakiem kolejnych pytań poprosiła                        
o przegłosowanie w/w projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy 
obecni członkowie Komisji (7 osób).   
 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radna p. Teresa Nowakowska wyraziła duże uznanie za prowadzoną działalność dla  Dyrektora 
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i kolegi radnego p. Patryka Kozłowskiego, który jest 
Dyrektorem Muzeum w Działdowie. 
 
Ustalono, iż kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu sesji Sejmiku tj.                        
11 października 2018 r.  
 
 
 
 

7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do przesłanego projektu protokołu. Uwag do 
protokołu nie zgłoszono. Wszyscy członkowie głosowali za przyjęciem protokołu                       
z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 
Członkowie Komisji w towarzystwie Pana Dyrektora Szymona Dreja udali się na miejsce, 
gdzie  prowadzone są  prace archeologiczne. 
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8. Zakończenie posiedzenia. 

 Posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w dniu 20 września 2018 r.  zostało zakończone. 
 
 
 
 

 
 
         Przewodnicząca Komisji 

 
          Bożenna Ulewicz 

 
 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran - Styczyszyn 
 


