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Protokół Nr  15/ 2016 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
z dnia 15 marca  2016 r.  
które odbyło się  
w Muzeum Warmii i Mazur  
w Olsztynie  
godz. 10.00 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca  Komisji p. Bożenna Ulewicz  stwierdzając quorum otworzyła 
piętnaste  posiedzenie  Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, a następnie powitała gości i członków komisji  

 

Załącznik nr 1,2  

2. Proponowany porządek posiedzenia: 

Przewodnicząca Komisji odczytał porządek posiedzenia, który uległ zmianie ponieważ 
doszły do zaopiniowania 4 nowe projekty uchwał.  

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Prezentacja dotycząca  działalności Muzeum Warmii i Mazur                             

w Olsztynie oraz plany na przyszłość. 
4. Zwiedzanie wystawy jubileuszowej  dotyczącej 70 - lecia Muzeum Warmii i 

Mazur  w Olsztynie. 
5. Zaopiniowanie materiałów na XV Sesję Sejmiku; 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum 
Gastronomicznego  z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie 
Iławeckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół   z Ukraińskim Językiem 
Nauczania w Górowie Iławeckim. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej 
Ostróda pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 
zadań własnych Gminy Miejskiej Ostróda związanych z międzynarodową 
wymianą dzieci i młodzieży,                   z przeznaczeniem na 
dofinasowanie części kosztów organizacyjnych wypoczynku letniego 
dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ostróda   w Osterode am Harz w roku 
2016 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej 
Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 
związanych z organizacją polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, z 
przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych 
wyjazdu młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim do 
Albert-Trautmann-Schule Oberschule w Werlte w dn. 07-12.05.2016 r. 
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 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark 
Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez 
Lidzbarski Dom Kultury. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. 
działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, 
Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu 
Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 
2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum 
Kultury. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi 
Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 
w 2016 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w 
Praniu wraz z oddziałem -  Muzeum Michała Kajki w Ogródku 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 Wytypowanie przedstawiciela komisji do komisji konkursowej   w otwartym 
konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadania pod nazwą: program 
wsparcia inicjatyw młodzieżowych   w województwie warmińsko-
mazurskim. 

7. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca zaproponowała, aby pkt.  4 porządku obrad przenieść   za pkt. 7  

Członkowie komisji jednogłośnie przegłosowali w/w zmianę  wraz     z porządkiem obrad. 
 

3. Prezentacja dotycząca  działalności Muzeum Warmii i Mazur                              
w Olsztynie oraz plany na przyszłość. 

Głos zabrała Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur p. Elżbieta Jelińska, która przedstawiła 
prezentację multimedialną dotyczącą działalności Muzeum Warmii   i Mazur w Olsztynie. 
Pani Dyrektor zaprezentowała schemat organizacyjny, zadania realizowane przez muzeum 
oraz dotacje, które otrzymuje placówka. Następnie podała dane dotyczące frekwencji i 
wpływów z biletów za lata 2012-2015. W dalszej kolejności przedstawiła i omówiła pokrótce 
roczne plany działalności Muzeum Warmii i Mazur i jego oddziałów. Następnie przedstawiła  
projekt dotyczący rewitalizacji zamku, którego głównym celem jest zwiększenie powierzchni 
wystawienniczej  o 100%.  

Załącznik nr 3  
Przewodnicząca Komisji wyraziła uznanie jeżeli chodzi o wskaźniki dotyczące ilości 

osób odwiedzających Muzeum, wzrosły również wpływy z biletów.    Dodała, iż komisja 
będzie trzymała kciuki za projekty, które pozwolą zwiększyć powierzchnię wystawienniczą i 
powierzchnię magazynową bo to jest nieodzowne. Następnie zapytała o wartość tego 
projektu? 

 
Dyrektor p. Jelińska poinformowała, iż projekt opiewa na kwotę około 20 mln zł., bo 

takie są możliwości zapisane w projekcie natomiast wartość prac remontowo-budowlanych 
całości zamku łącznie z nową kubaturą na międzymurzu zamyka się kwotą 25 mln zł. Musieli 
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inwestycję podzielić na etapy i zaczynają od skrzydła południowego, które remontowane jest 
w całości  oraz międzymurze i  dach krużganków, który jest w złym stanie. Około 2 mln zł. 
zostało na tzw. rzeczy miękkie. Dodała, że muszą zabezpieczyć wyposażenie nowej części, 
komputery i inne sprzęty.   

 
Przewodnicząca Komisji zapytała o ramy czasowe realizacji projektu? 
 
Dyrektor Jelińska wyjaśniła, iż na realizację projektu są 4 lata, a  w praktyce to 3 lata i 

3 miesiące.  
 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Zbigniew Fadrowski  stwierdził, iż 

przeszli z cząstkowego remontu i konserwacji do kompleksowego planu rewitalizacji całego 
zamku. Skutkiem tego będzie znaczący wzrost powierzchni wystawienniczej   i nowe obiekty 
biurowe. Pracują nad koncepcją centralnego magazynu muzealiów, który zabezpieczyłby 
potrzeby wszystkich naszych muzeów. 

 
Radny p. Ryszard Kawczyński dodał, iż duże pieniądze są przekazywane na Muzeum                      

w Olsztynie i Lidzbarku,  jak to się ma do pozostałych obiektów? 
 
Dyrektor p. Jelińska przypomniała, iż jest kompleksowa dokumentacja dotycząca 

rewitalizacji większości oddziałów.  
 
Dyrektor p. Fadrowski powiedział, że w poprzednich latach była zgoda na 

opracowanie dokumentacji technicznej obiektów będących we władaniu muzeum. Natomiast 
w poprzedniej kadencji rządowej została przyjęta koncepcja tzw. kamieni milowych tych 
obiektów zabytkowych. W negocjacjach z Ministerstwem wpisano Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie oraz  Lidzbark Warmiński, doszło jeszcze Muzeum we Fromborku oraz na liście 
rezerwowej Teatr im. S. Jaracza  i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. 
Nie zaprzestano również planowania dalszych  prac remontowych i rewitalizacyjnych  w 
mniejszych obiektach, jeżeli pozostaną środki.  

 
Dyrektor p. Jelińska omówiła jakie prace będą wykonywane na zamku lidzbarskim. 

Dodała, iż oba zamki są najstarszymi, największymi i najcenniejszymi obiektami i najłatwiej 
było właśnie na te jednostki pozyskać środki finansowe.  

 
Radna p. Teresa Nowakowska zapytała, czy Muzeum Państwa Krzyżackiego w 

Działdowie utrzymuje kontakty z Muzeum Warmii i Mazur? 
 
Dyrektor p. Jelińska odpowiedziała, iż kontakty są utrzymywane tak jak                        

z innymi muzeami, w miarę potrzeb, czy możliwości. Muzeum Państwa Krzyżackiego  ma 
wypożyczone z Muzeum Warmii i Mazur prawie wszystkie eksponaty na wystawę 
archeologiczną.  

 
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji jeszcze raz pogratulowała 

udanej realizacji inwestycji obu perełek gotyku.  
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4. Zaopiniowanie materiałów na XV Sesję Sejmiku; 
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Gastronomicznego  
z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół   z Ukraińskim Językiem Nauczania      w Górowie Iławeckim. 
 

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

 
Radny p. Marek Szter powiedział, iż wynika to z ustawy i należy tylko żałować, że środki 

włożone w strukturę gastronomiczną nie doprowadziły do tego, że będziemy kształcić 
fachowców w tej dziedzinie, natomiast środki na pewno nie będą zmarnowane.  

  
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy wyposażenie, tego technikum było realizowane                       

ze środków unijnych  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? 
 
Dyrektor p. Fadrowski wyjaśnił, iż nie.  

 
 Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały                       

za pozytywnym zaopiniowaniem – głosowało – 8 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był 
przeciwny.  

 
 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych 
Gminy Miejskiej Ostróda związanych z międzynarodową wymianą dzieci i młodzieży, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wypoczynku 
letniego dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ostróda   w Osterode am Harz w roku 2016. 
 
   Głos zabrał Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej p. Łukasz Bielewski, 

który przedstawił powyższy projekt uchwały. 
 
 Radny p. Ryszard Kawczyński zapytał, czy inne szkoły również aplikowały                       

o środki do Departamentu Współpracy Międzynarodowej? Przypomniał, iż     w ubiegłym 
roku rozmawiali o tym na  komisji i w protokole było zapisane, że udzielamy pomocy 
finansowej szkołom na tego typu działania, ale w ramach otwartego konkursu, aby wszyscy 
mieli szanse złożyć wniosek o dofinansowanie. Zwrócił się  z pytaniem,  czy zeszłoroczny 
wniosek komisji był brany pod uwagę? 

 
 Radny p. M. Szter potwierdził, iż w ubiegłym roku wszyscy członkowie komisji mieli 

wątpliwości co do trybu niekonkursowego. Dodał, iż setki szkół w naszym województwie 
mają dobrze zorganizowaną współpracę i to od wielu lat. Zastanawia się, czy nie można by 
było zrobić konkursu i wybrać najlepsze szkoły, które zasługują na to dofinansowanie. 

 
 Radny p. Zbigniew Pietrzak powiedział, iż nie do końca podziela zdanie kolegów,      z 

jego punktu widzenia jako dyrektora szkoły podchodzi do sprawy inaczej, że dana szkoła 
wykorzystała inne możliwości. Nie jest zwolennikiem otwartego konkursu dla wszystkich 
szkół ponieważ nie jesteśmy w stanie nawet niewielkiej części sfinansować, bo potrzeby w 
skali województwa są ogromne. Jest wiele agend rządowych i pozarządowych do których 
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można aplikować o środki . Jego zadaniem ta forma jest dobra bo jednostkowo ratuje te 
szkoły, które wpisują się bezpośrednio                          w priorytety współpracy 
międzynarodowej województwa. Aplikując tutaj szkoły byłyby pozbawione dofinansowania z 
Narodowego Centrum Kultury lub innych jednostek. 

 
Radna p. Irena Burczyk zapytała, jaki jest mechanizm przyznawania tych środków? 
 
Radny p. R. Kawczyński powiedział, iż po komisji w ubiegłym roku poinformował Panią 

Dyrektor Liceum w Kętrzynie o możliwości składania wniosków                                       o 
dofinansowanie wymiany młodzieży, Pan radny poinformował, iż będzie otwarty konkurs bo 
tak było zapisane we wniosku skierowanym do Zarządu Województwa.  

 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż przychyla się do propozycji radnych                       

p. Kawczyńskiego i p. Sztera by była nadana pewna transparentność zasadom przyznawania 
środków na pomoc szkołom. Pani radna zdaje sobie sprawę, iż szkół jest bardzo wiele, ale do 
końca nie jest przekonana, czy taka procedura konkursowa wykluczałaby aplikowanie szkół 
w innych jednostkach. Następnie poprosiła o opinię w tej sprawie Panią Joannę Glezman 
Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych. 
 

Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych p. Joanna Glezman 
poinformowała, iż w ramach działalności organizacji pozarządowych można aplikować o 
środki, jednak te konkursy nie obejmują szkół, które mogą być jedynie partnerem i 
współdziałać z innymi organizacjami. 

 
Radny p. R. Kawczyński dodał, iż zrozumiałe jest, że dofinansowaniem nie obejmie 

wszystkich szkół, ale może objąć dwie najlepsze i tym motywować inne szkoły. 
 

Radny p. Z. Pietrzak zapytał, co to znaczy weźmiemy najlepsze szkoły? Jakie kryterium 
weźmiemy, bo sukces edukacyjny szkoły dla każdej z nich będzie inny. 

 
 Głos zabrał ponownie Dyrektor Departamentu  Współpracy Międzynarodowej                       

p. Łukasz Bielewski, który wyjaśnił jak to wygląda. Podkreślił, iż ma to charakter otwarty. Są 
szkoły, które zwracają się z prośbą np. we wrześniu o dofinansowanie      w roku przyszłym, 
są szkoły, które zgłaszają się w styczniu. Szkoły mają różne potrzeby jedne potrzebują 
niewielkiej kwoty inne piszą projekty na duże kwoty. Jest to dofinansowanie kosztów 
transportu przy wyjazdach zagranicznych. W tym roku na dotacje Departament ma 10 500 zł, 
dodał, że jest to niewielka kwota.  

 
 Radny p. R. Kawczyński dodał, iż jest dyrektorem szkoły i ma duże doświadczenie 

dotyczące wymiany młodzieży i byłby bardzo szczęśliwy gdyby hipotetycznie dostał kwotę 2 
000 zł. Zdaniem pana radnego preferowane są te same szkoły. 

 
 Radny p. Z. Pietrzak powiedział, iż każdy miał prawo złożyć wniosek                       

o pozyskanie środków. Parę szkół złożyło wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie lub 
negatywnie, nie ma żadnego ograniczenia, aby placówki nie mogły ubiegać się o środki. 
Wiele organizacji dofinansujących żąda dokumentów potwierdzających partnerstwo. 

 
  Radny p. M. Szter powiedział, iż trafiają  do niego argumenty kolegi, ale to nie znaczy, że 

nie możemy zorganizować konkursu. Uważa, iż nie ma pełnej transparentności, ponieważ 
pierwszym stopniem samorządu do którego można aplikować o środki na wymianę to 
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samorząd gminny ewentualnie powiatowy. Samorząd wojewódzki powinien dofinansowywać 
lepsze szkoły i w przejrzysty sposób. Radny nie wyklucza trybu konkursowego, ale nie czuje 
się na tyle kompetentny by stwierdzić, czy dla szkół można organizować tego typu konkursy? 

 
 Pełnomocnik Marszałka p. J. Glezman powiedziała, iż konkursach ogłaszanych przez 

organizacje pozarządowe punktowane jest partnerstwo.  
 
Radny p. Z. Pietrzak zapytał, czy w ramach obowiązujących przepisów samorząd ma 

możliwość finansowania szkół  podstawowych, średnich? Czy są podstawy prawne na bazie 
których mogliby taki konkurs ogłosić by finansować lub współfinansować dane placówki? 

 
 Radny p. R. Kawczyński złożył wniosek formalny, aby zamknąć dyskusję                        

i przegłosować powyższy projekt uchwały. 
 
 Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie  w/w wniosek formalny. Członkowie 

komisji jednogłośnie poparli powyższy wniosek. Następnie poprosiła   o przegłosowanie 
projektu uchwały dotyczącego  udzielenia Gminie Miejskiej Ostróda pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy Miejskiej Ostróda 
związanych z międzynarodową wymianą dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie części kosztów organizacyjnych wypoczynku letniego dzieci z terenu Gminy 
Miejskiej Ostróda   w Osterode  am Harz w roku 2016. 

Za głosowało 7 osób, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciwny. 
 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lidzbark 

Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań 
własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński związanych z organizacją polsko-
niemieckiej wymiany młodzieży,    z przeznaczeniem na dofinansowanie części 
kosztów organizacyjnych wyjazdu młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku 
Warmińskim do Albert-Trautmann-Schule Oberschule w Werlte w dn. 07-12.05.2016 
r. 
 
 Dyrektor p. Bielewski powiedział, iż to nie jest ta sama szkoła, która była rok temu,  

każdego roku są to inne szkoły. Nie mogą przekazać pieniędzy szkole tylko dotacje dla 
organu prowadzącego jednostkę. W przypadku pierwszej uchwały gmina Ostróda takiej 
pomocy uprzednio nie otrzymała.  
 

 Przewodnicząca komisja poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały. Za głosowało 
5 osób, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba głosowała przeciw. 

 
Radny p. Patryk Kozłowski zwrócił się z zapytaniem, czy pula dofinansowania na ten cel 

już została wykorzystana oraz czy można jeszcze ubiegać się    o dofinansowanie? 
 

Dyrektor p. Bielewski powiedział, iż są otwarci na współpracę z różnymi podmiotami i 
pomagają w różny sposób, a jednym z mechanizmów pomocy są dotacje, dodał, że pula 
została wyczerpana. Zachęcał do korzystania z pomocy departamentu nie tylko finansowej.  

 
Przewodnicząca komisji zaproponowała, aby rozpowszechnić tę informację wśród radnych 

sejmiku, a możliwość zwiększenia budżetu w takim dziale istnieje również                        
w ciągu roku. 
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 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Lidzbark 

Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez 
Lidzbarski Dom Kultury. 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Zdzisław Fadrowski poinformował, iż 
środki finansowe są zaplanowane w budżecie dla 6 samorządów,  a dzisiaj stają cztery 
samorządy. Następnie pokrótce omówił projekt uchwały. Kwota finansowania wyniosła 
30 000 zł, na dofinansowanie części zadań dotyczących Lidzbarskich Wieczorów Humoru i 
Satyry. 
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Orzysz 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. 
działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, 
Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. 

Pan Dyrektor kolejno omówił w/w projekt uchwały, kwota dofinansowania działań 
realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej   w Orzyszu 
proponowana kwota wyniosła 50 000 zł.   
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miastu 
Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 
2016 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum 
Kultury. 

 
Pan Dyrektor omówił w/w projekt uchwały, kwota dofinansowania wyniosła 35 000 

zł.  na spektakl realizowany przez Teatr im. Węgrzyna oraz Zespół Pieśni  i Tańca 15 000 zł. 
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi 
Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 
w 2016 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w 
Praniu wraz z oddziałem -  Muzeum Michała Kajki w Ogródku 
 

Pan Dyrektor omówił w/w projekt uchwały, kwota dofinansowania wyniosła     50 000 zł 
na kilka przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum. Poinformował, iż Muzeum 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, prowadzi samorząd powiatu piskiego. Pan 
Dyrektor przedstawił powyższe  przedsięwzięcia, które zostaną dofinansowane. 

 
Radna p. Teresa Nowakowska powiedziała, iż niedawno dzielono środki na zabytki 100 

tys. zł na całe województwo na wszystkie zabytki, a tutaj środki są większe. Czy nie powinno 
zależeć nam na tych starych zabytkach? Skala jest niewspółmierna jeżeli chodzi  o zabytki, a 
dofinansowane imprez i działań. 

 
Dyrektor p. Fadrowski dodał, iż w roku bieżącym jest o 1/3 mniej niż w roku poprzednim 

jeżeli chodzi o wsparcie samorządów i dofinansowanie działań kulturalnych.  
 
Radna p. I. Burczyk zwróciła się z pytaniem dotyczącym przygotowywanego spektaklu 

przez Teatr im. Węgrzyna w Ełku, na co konkretnie będą rozdysponowane środki? 
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 Radny p. R. Kawczyński postawił wniosek formalny, aby powyższe cztery uchwały 
(odrzucić) zdjąć z porządku obrad komisji i aby Departament Kultury      i Edukacji 
przedstawił szczegółowe finansowanie.  

 
Radny p. P. Kozłowski powiedział, że  idea, która przyświeca wsparciu   nie naszych 

instytucji,  które rozsławiają województwo to jak najbardziej jest za. Jednak takie muzeum jak 
w Orzyszu ,to jest kilka takiego rodzaju muzeów w Polsce i dobrze by było wiedzieć jak 
wygląda finansowanie tego muzeum w ciągu roku. 

 
 Dyrektor p. Fadrowski poprosił o doprecyzowanie oczekiwań komisji.                       

Z wcześniejszych wypowiedzi zrozumiał, iż propozycje uchwał powinny zawierać 
szczegółowość wydatków w projekcie uchwały.  

 
Przewodnicząca komisji poprosiła o przegłosowanie wniosku formalnego radnego p. 

Kawczyńskiego o zdjęcie z porządku obrad komisji 4 projektów uchwał. Za głosowało 7 
osób, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciwny. 

 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Dalsze prowadzenie komisji objął jej Wiceprzewodniczący p. R. Kawczyński, który 
przeszedł do punktu sprawy różne i wolne wnioski. 

 Wytypowanie przedstawiciela komisji do komisji konkursowej  w otwartym konkursie 
ofert na realizację w 2016 r. zadania pod nazwą: program wsparcia inicjatyw 
młodzieżowych      w województwie warmińsko-mazurskim. 

 
  W tym punkcie głos zabrała Pełnomocnik Marszałka p. Joanna Glezman, która 

poinformowała, iż  do składu komisji nie może wejść członek komisji rewizyjnej. 
 
  Wiceprzewodniczący komisji zgłosił radnego p. Zbigniewa Pietrzaka, który wyraził 

zgodę.  
 
   Radna p. T. Nowakowska zapytała jakie fundusze są przewidziane na kulturę                       

w roku 2016? 
 
   Dyrektor p. Z. Fadrowski udzielił odpowiedzi na pytanie Pani radnej.  
 

Radny p. R. Kawczyński  poruszył sprawę uroczystej sesji Rady Miejskiej                        
w Reszlu, która pomimo próśb nie mogła się odbyć na Zamku w Reszlu. Zwrócił się  z 
prośbą, aby dwie uroczyste Sesje ( jedna z okazji nadania praw miejskich, a druga z okazji 
Święta Niepodległości) mogły się odbyć w Muzeum.  

 
 Dyrektor p. Jelińska wyjaśniła, iż udostępniana jest Galeria Zamek w Reszlu na 

prośbę miasta na sesje, w tym przypadku nie było prośby ze strony władz miasta Reszel tylko 
krótki e-mail z domu kultury w Reszlu o akademii.  Po drugie był to dzień wolny dla 
pracowników muzeum zaplanowany w planie  w roku 2015. Gdyby Pan Burmistrz zwrócił się 
dwa tygodnie wcześniej to Pani Dyrektor uzgodniłaby    to z pracownikami i uroczystość by 
się odbyła, ale nie można tego robić w ostatniej chwili, bo obsługa w tym dniu musi być 
zabezpieczona. 
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  Radny p. R. Kawczyński  zwrócił się z prośbą, aby w przyszłości nie było takich 

sytuacji, a Pan radny zwróci uwagę Burmistrzowi Miasta Reszel, aby to on występował o 
zgodę. Kolejno zapytał o sprawę mobbingu w muzeum, o której informowało Radio Olsztyn. 
Pan Radny poprosił o kilka słów wyjaśnienia w tej sprawie. 

 
Dyrektor p. Jelińska udzieliła wyjaśnień dotyczących sprawy nagłośnionej przez 

Radio Olsztyn. Pani Dyrektor podejrzewa, iż chodzi o oddział muzeum       w Szczytnie  i 
problemy tam występujące z kierownictwem. Pani Dyrektor udzieliła informacji w prasie 
jednak nie wszystko zostało podane w mediach i będzie w tej sprawie sprostowanie. Została 
przeprowadzona kontrola                 w Muzeum Warmii i Mazur  przez Państwową Inspekcję 
Pracy, która wypadła dobrze. 

 
Radny p. R. Kawczyński powiedział, iż tę sprawę należy zdementować    np. w 

programie telewizyjnym. 
 
Radny p. Z. Pietrzak  dodał, iż dopóki ta sprawa nie ma charakteru oficjalnego i nie 

wpłynęło to na drogę prawną to nie poświęcał by temu tak dużo uwagi. Dyrektor ma prawo 
egzekwowania od pracowników wykonywania ich obowiązków i jeżeli komuś to nie 
odpowiada to powinien zmienić charakter pracy. Nie ma potrzeby się                 publicznie 
tłumaczyć.  

 
Dyrektor p. Jelińska powiedziała, iż jest osobą publiczną musi bronić swojego 

nazwiska, ale dla dobra firmy  i dopóki ta sprawa nie przekracza jej dóbr osobistych to 
zniesie. Przeprowadzi w tej sprawie konsultacje z prawnikiem i Panem Dyrektorem 
Fadrowskim. 

 
Dyrektor Fadrowski powiedział, iż współczuje Pani Dyrektor, jednak każdy może 

spotykać się z takimi sytuacjami w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.  
  

6. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący p. R. Kawczyński zapytał o uwagi do przesłanego protokołu. 
Uwag do  protokołu nie zgłoszono. Protokół został przyjęty  jednogłośnie. 
 

7. Zwiedzanie wystawy jubileuszowej  dotyczącej 70 - lecia Muzeum Warmii                       
i Mazur  w Olsztynie. 

 
Członkowie komisji udali się  na  zwiedzanie wystawy jubileuszowej  dotyczącej 70 - 

lecia  Muzeum Warmii i Mazur  w Olsztynie. 
 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Ryszard Kawczyński  podziękował   i  zamknął  

posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  w 
dniu 15.03.2016  r. 
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Wiceprzewodniczący  Komisji 
 
 
Ryszard Kawczyński  

Protokołowała: 
 
Mirosława Baran - Styczyszyn 

  
 
 
 
 
 
 


