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Protokół Nr 41/2018 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
z dnia 11.10.2018 r.  
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. 

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

 Projektu uchwały ws. przyjęcia informacji o stanie realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych w wojewódzkich instytucjach kultury ( Muzeum Bitwy pod 
Grunwaldem w Stębarku, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych  w Olsztynie, 
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”  w Elblągu ).  

 Projektu uchwały ws.  przyjęcia informacji o funkcjonowaniu w roku 2017 komórki 
organizacyjnej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 
Regionalnego Biura filmowego w zakresie prowadzenia Warmińsko-Mazurskiego 
Funduszu Filmowego. 

 Projektu uchwały ws.  przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w 
szkołach  i placówkach oświatowych za rok szkolny 2018/2019 , dla których 
organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu w 
formie dotacji celowej na dofinansowanie  w 2018 r. zadania własnego powiatu z 
zakresu ochrony zabytków  i opieki nad zabytkami. 

 Projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dywity w formie 
dotacji celowej na dofinansowanie  w 2018 r. zadania własnego gminy                       
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 Projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg w formie dotacji 
celowej na dofinansowanie  w 2018 r. zadania własnego gminy                       
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 Projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobre Miasto                       
w formie dotacji celowej na dofinansowanie  w 2018 r. zadania własnego gminy z 
zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 Projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Gminie Braniewo                       
w formie dotacji celowej na dofinansowanie  w 2018 r. zadania własnego gminy z 
zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

4.   Sprawy różne i wolne wnioski. 
5.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
6.   Zakończenie posiedzenia. 
Uwag do porządku nie zgłoszono, porządek przyjęto przez aklamację. 
 
 Następnie Pani Przewodnicząca podziękowała członkom komisji za współpracę.  
Radny p. Marek Szter dodał, iż była to najbardziej absorbująca komisja, najwięcej 
wyjazdów i bardzo merytoryczne dyskusje. 
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Radna p. Irena Burczyk powiedziała, iż wyraża swoje rozczarowanie, że                       
w debacie nt. Kultury Warmii i Mazur we Fromborku brało udział tak mało radnych. 
 
3.    Zaopiniowanie materiałów na XLI Sesję Sejmiku: 

 Projektu uchwały ws. przyjęcia informacji o stanie realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych w wojewódzkich instytucjach kultury ( Muzeum Bitwy pod 
Grunwaldem w Stębarku, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych  w 
Olsztynie, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”  w Elblągu ).  

 
Głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Zdzisław Fadrowski, który 
przedstawił informację o stanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych                       
w wojewódzkich instytucjach kultury ( Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, 
Centrum Edukacji  i Inicjatyw Kulturalnych  w Olsztynie, Centrum Spotkań Europejskich 
„Światowid” w Elblągu. 

 
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad przyjęciem zaprezentowanej informacji. 
Za pozytywnym przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji. 

 
 Projektu uchwały ws.  przyjęcia informacji o funkcjonowaniu w roku 2017 

komórki organizacyjnej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w 
Olsztynie – Regionalnego Biura filmowego w zakresie prowadzenia 
Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. 

 
Głos zabrał ponownie Dyrektor p. Z. Fadrowski, który przedstawił informację                       
o funkcjonowaniu w roku 2017 komórki organizacyjnej Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Kulturalnych w Olsztynie – Regionalnego Biura filmowego w zakresie prowadzenia 
Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. 

 
Przewodnicząca Komisji zapytała, ile takich funduszy filmowych działa w Polsce. 

 
Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski powiedział, iż obecnie jest 12 funduszy filmowych. W 
większości związanych z Urzędami Marszałkowskimi, ale również                       
z urzędami miejskimi jak w Lublinie i Łodzi. Natomiast fundusz zachodniopomorski jest 
umową kilku podmiotów. Fundusze filmowe mocno zakorzenione są tam, gdzie były 
wytwórnie filmowe. 

  
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad przyjęciem zaprezentowanej informacji. 
Za pozytywnym przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji. 
 

 Projektu uchwały ws.  przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych w szkołach  i placówkach oświatowych za rok szkolny 2018/2019 
dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski przedstawił informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w szkołach  i placówkach oświatowych za rok szkolny 2018/2019 , dla których 
organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
Radny p. Marek Szter zapytał, czy w związku ze zmianą dyrektora ODN                       
w Elblągu jakość pracy się poprawiła. 
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Dyrektor p. Fadrowski powiedział, iż na sesji Sejmiku  pokarze na slajdach jak to wygląda 
w ośrodku w Elblągu. 

 
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad przyjęciem zaprezentowanej informacji. 
Za pozytywnym przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji. Następnie poprosiła 
Wiceprzewodniczącego Komisji p. Ryszard Kawczyńskiego o dalsze prowadzenie 
posiedzenia. 
 

 Projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu 
w formie dotacji celowej na dofinansowanie  w 2018 r. zadania własnego 
powiatu z zakresu ochrony zabytków  i opieki nad zabytkami. 

 
Dyrektor p. Z. Fadrowski przedstawił w/w projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w projektu uchwały. 
Za pozytywnym przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji. 

 
 Projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dywity w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie  w 2018 r. zadania własnego gminy  z zakresu 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
 

Dyrektor p. Z. Fadrowski przedstawił w/w projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w projektu 
uchwały. Za pozytywnym przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji. 

 
 

 Projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg w formie 
dotacji celowej na dofinansowanie  w 2018 r. zadania własnego gminy  z zakresu 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
 

Dyrektor p. Z. Fadrowski przedstawił w/w projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w projektu 
uchwały. Za pozytywnym przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji. 
 
 Projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobre Miasto w 

formie dotacji celowej na dofinansowanie  w 2018 r. zadania własnego gminy z 
zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
 

Dyrektor p. Z. Fadrowski przedstawił w/w projekt uchwały.  
 

Wiceprzewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w projektu 
uchwały. Za pozytywnym przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji. 
 
 Projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Gminie Braniewo                       

w formie dotacji celowej na dofinansowanie  w 2018 r. zadania własnego gminy 
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 
Dyrektor p. Z. Fadrowski przedstawił w/w projekt uchwały.  
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Wiceprzewodniczący komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w projektu uchwały. 
Za pozytywnym przyjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji. 

 
 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 
 

5.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
 

Wiceprzewodniczący  Komisji zapytał o uwagi do przesłanego projektu protokołu. Uwag do 
protokołu nie zgłoszono. Wszyscy członkowie głosowali za przyjęciem protokołu z 
poprzedniego posiedzenia komisji. 

 
6.   Zakończenie posiedzenia. 

 

Na tym posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w dniu 11.10.2018 r. zostało zakończone. 
 
 

 
         Przewodnicząca Komisji 

 
          Bożenna Ulewicz 

 
 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran - Styczyszyn 
 
 


