
UCHWAŁA NR  XXV/128/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji: „Kultura w powiecie jeleniogórskim”

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 7 oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2016 r. poz 814) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się informację: „Kultura w powiecie jeleniogórskim”, stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta

Id: TBQAV-OYSMP-GVDAG-MKTSF-WVMOC. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje 
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. 
Informacja: „Kultura w powiecie jeleniogórskim” ma na celu przedstawienie Radzie Powiatu Jeleniogórskiego 
sytuacji dotyczącej zrealizowanych działań w sferze kultury w powiecie jeleniogórskim w okresie od października 
2015 r. do września 2016 r. Informacja ma stanowić pomoc przy ewentualnym formułowaniu i opracowywaniu 
przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego wniosków dotyczących rozwoju kultury na terenie powiatu jeleniogórskiego. 
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Załącznik do  

Uchwały Nr XXV/128/2016 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

z dnia 27 października 2016 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA  

W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM 
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Ze względu na fakt, że działania zrealizowane w sferze kultury nie były przedstawiane w roku 

ubiegłym, poniżej znajduje się informacja za roku 2015 i 2016 dotycząca działalności 

kulturalnej w powiecie jeleniogórskim. 

 

         Działania Powiatu Jeleniogórskiego zrealizowane w 2015 r. w sferze kultury 

 

         W roku 2015 Powiat Jeleniogórski przeznaczył ze swojego budżetu na działalność 

kulturalną ogółem 97.000,00 zł. Powyższa kwota wydatkowana została na prowadzenie przez 

samorząd powiatu obowiązkowej działalności kulturalnej w formie powierzenia prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej, współorganizowania kilku przedsięwzięć  z  dziedziny  

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego oraz udzielenia wsparcia 

organizacjom pozarządowym i pożytku publicznego przy realizacji  przez te podmioty zadań 

publicznych w tym zakresie. 

         Największą kwotę, bo 60 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań powiatowej 

biblioteki publicznej, które to zadanie tradycyjnie powierzane jest Miastu Jelenia Góra 

wykonującemu je za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji 

Regionalnej ”Książnica Karkonoska.” 

          Samorządowi naszego powiatu zależy na poprawie stanu gminnych bibliotek 

publicznych w powiecie poprzez przekształcenie ich w nowoczesne centra dostępu do 

wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.  

        Drugą co do wielkości kwotę z budżetu powiatu uzyskały organizacje pozarządowe.       

W okresie sprawozdawczym  Powiat Jeleniogórski w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert 

na zadania w dziedzinie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego         

w 2015 roku przeznaczył  kwotę 24 000,00 złotych (w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego”, w rozdziale 92105 ”Pozostałe zadania w zakresie kultury”) dofinansowując 

następujące przedsięwzięcia: : 

 

 umowa nr 120/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. na kwotę 2 800,00 zł dla  

Stowarzyszenia ”Łomniczanie” z Łomnicy na realizację działania pn. „Festyn 

rodzinny - wesele w Łomnicy - tradycja a codzienność”. Przedsięwzięcie zostało 

zrealizowane w okresie 22.06.2015 r. do 30.09.2015 r. Organizacja festynu pozwoliła 

zaprezentować dorobek muzyczny oraz sztuki rękodzieła ludowego mieszkańcom 

powiatu oraz wszystkim turystom odwiedzającym region Karkonoszy. W ramach 

zadania zorganizowano wystawę produktów regionalnych pn. ”Łomnickie jadło”, 

przygotowanych przez mieszkanki Łomnicy. Przeprowadzono liczne konkursy 

rodzinne dla wszystkich uczestników, które wpłynęły na wielopokoleniową integrację 

społeczności.  

 

 umowa nr 123/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. na kwotę 3 200,00 zł dla 

Stowarzyszenia Zespół Folklorystyczny Karkonosze na realizację działania pn. 

„Ludowe Granie na Gruszkowskiej Polanie”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 

w okresie od 26.06.2015 r. do 28.08.2015 r. Na festiwalu swoje zdolności wokalne i 

taneczne zaprezentowało 10 zespołów z Polski, w tym organizator imprezy - zespół 

Karkonosze. W trakcie festiwalu odbyły się liczne konkursy, gry i zabawy dla dzieci i 
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dorosłych. Wszyscy uczestnicy imprezy mieli okazję wziąć udział w nauki tańca 

ludowego oraz piosenki ludowej. Ważnym elementem Festiwalu była prezentacja 

kuchni regionalnej. Część dań i produktów kuchni regionalnej została przygotowana 

przez członków Stowarzyszenia. Szacuje się, że festiwal odwiedziło ok. 2 000 osób.  

 

 umowa nr 124/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. na kwotę 6 200,00 zł dla Fundacji 

Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację działania pn. 

„Festiwal dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej”. 

Przedsięwzięcie było realizowane w terminie od 30.06.2015 r. do 10.12.2015 r. W 

ramach festiwalu wystąpili muzycy i śpiewacy z różnych krajów Europy. 

Towarzyszyli im poeci, aktorzy, malarze i rzeźbiarze. Połączenie sztuk poprzez 

happeningi, koncerty z wystawami i prelekcjami to idea, która pomaga w przybliżeniu 

twórców i ich dzieł publiczności, a także w dążeniu do symbiozy różnych gatunków 

wyrażania ekspresji artystycznej. W programie, obok koncertów muzyki klasycznej, 

pojawiły sie występy artystów jazzowych, spektakle teatralne (w tym spektakl J. i B. 

Peszków), spotkania poetyckie oraz wystawy rzeźby, malarstwa, fotografii, plakatu, 

ceramiki i szkła. Gościem specjalnym i prowadzącym wydarzenia festiwalowe był 

znany polski poeta Jacek Cygan. Dzięki szerokiej akcji promocyjnej oraz bezpłatnemu 

wstępowi na większość wydarzeń, festiwal odwiedziło ok. 10.000 osób.  

 

 umowa nr 130/2015 z dnia 01 lipca 2015 r. na kwotę 5 000,00 zł dla Fundacji Na 

Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej we Wrocławiu na realizację 

„42 Festiwalu Sztuki Włókna - Kowary 2015”. Zadanie było realizowane w okresie 

od 15.07.2015 r. do 10.12.2015 r. W ramach zadania zorganizowano 9 wystaw z 

dziedziny sztuki włókna oraz zorganizowano cykl prezentacji autorskich z pokazem 

dokumentacji fotograficznej, pokazy twórczości plastycznej i technik warsztatowych. 

Wydano publikację ukazującą sztukę włókna jako dziedzictwo kulturowe Regionu 

Dolnośląskiego. W ramach zadania przeprowadzono działania twórcze z lokalną 

społecznością Kowar w ramach integracji środowisk artystycznych. W wydarzeniu 

wzięło udział 23 artystów a wystawę obejrzało około 700 zwiedzających.  

 

 umowa nr 121/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. na kwotę 2 500,00 zł dla 

Stowarzyszenia Góry Szalonych Możliwości na realizację przedsięwzięcia pn. „V 

Wędrowny Przegląd Piosenki Polana”. Zadanie realizowane w okresie od 

27.06.2015 r. do 07.09.2015 r. Przegląd Piosenki Polana umożliwił mniej znanym 

wykonawcom prezentację umiejętności wokalnych  oraz gitarowych poprzez występy 

w czasie tzw. wolnej sceny. Podczas dwudniowych, wielogodzinnych spotkań z 

muzyką i poezją promowano muzykę z kręgu tzw."Krainy Łagodności". Dzięki 

realizacji imprezy została rozszerzona oferta kulturalna Kotliny Jeleniogórskiej, a w 

szczególności obszaru Rudaw Janowickich. 

 

 umowa nr 131/2015 z dnia 01 lipca 2015 r. na kwotę 2 295,00 zł dla Stowarzyszenia 

Senior z Mysłakowic na realizację zadania pn. „Przegląd Zespołów Ludowych i 

Folklorystycznych”. Zadanie realizowane w okresie od 20.07.2015 r. do 21.09.2015r. 
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Była to VII edycja tego przedsięwzięcia, na którym zaprezentowano dorobek muzyki 

ludowej i folkowej. Do Artystycznej stodoły w Bukowcu, gdzie odbyła sie impreza, 

przybyło 15 zespołów ludowych i folklorystycznych z regionu Karkonoszy, powiatu 

jeleniogórskiego i kamiennogórskiego. Na przegląd przybyli również przedstawiciele 

różnych szczebli samorządowych począwszy od Posłów RP, Starosty 

Jeleniogórskiego, Przewodniczące Rady Powiatu, Wójtów Gmin, przedstawicieli 

instytucji kulturalnych. W imprezie wzięło udział ponad 400 osób, wśród których byli 

przedstawiciele zespołów ludowych i folklorystycznych, zaproszeni goście, 

mieszkańcy regionu oraz turyści. Dla wszystkich gości przygotowany był ciepły 

poczęstunek, ciasto, kawa i herbata, o który zadbały panie z Koła gospodyń Wiejskich 

i Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Mysłakowic, Koło Gospodyń Wiejskich z 

Kostrzycy i Bukowca. Wszyscy uczestniczy przeglądu otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, statuetki, oraz nagrody rzeczowe a zwycięzcom zostały wręczone nagrody 

główne.   

 

Ogółem w  sferze kultury ze środków budżetu powiatu organizacjom pozarządowym 

udzielono wsparcia na kwotę 21.995,00 zł. 
  

 Ponadto Powiat Jeleniogórski udzielił pomocy finansowej następującym 

przedsięwzięciom, których  był współorganizatorem: 

 ufundowano nagrodę dla laureata plebiscytu teatralnego z okazji Międzynarodowego 

Dnia Teatru o wartości 2.500,00 zł; 

 ufundowano nagrodę dla laureata XIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka         

w wysokości 1000,00 zł, 

 

         Działania Powiatu Jeleniogórskiego zrealizowane w 2016 r. w sferze kultury 

 

         W roku 2016 Powiat Jeleniogórski przeznaczył ze swojego budżetu na działalność 

kulturalną ogółem 80.000,00 zł. Powyższa kwota wydatkowana została na prowadzenie przez 

samorząd powiatu obowiązkowej działalności kulturalnej w formie powierzenia prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej, współorganizowania kilku przedsięwzięć  z  dziedziny  

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego oraz udzielenia wsparcia 

organizacjom pozarządowym i pożytku publicznego przy realizacji  przez te podmioty zadań 

publicznych w tym zakresie. 

         Największą kwotę, bo 40 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań powiatowej 

biblioteki publicznej, które to zadanie tradycyjnie powierzane jest Miastu Jelenia Góra 

wykonującemu je za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji 

Regionalnej ”Książnica Karkonoska.” 

          Samorządowi naszego powiatu zależy na poprawie stanu gminnych bibliotek 

publicznych w powiecie poprzez przekształcenie ich w nowoczesne centra dostępu do 

wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.  

        Drugą co do wielkości kwotę z budżetu powiatu uzyskały organizacje pozarządowe.       

W okresie sprawozdawczym  Powiat Jeleniogórski w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert 

na zadania w dziedzinie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego         
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w 2016 roku przeznaczył  kwotę 25 000,00 złotych (w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego”, w rozdziale 92105 ”Pozostałe zadania w zakresie kultury”) dofinansowując 

następujące przedsięwzięcia: : 

 

 umowa nr 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. na kwotę 3 000,00 zł dla Fundacji Na 

Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej we Wrocławiu na realizację 

„43 Festiwalu Sztuki Włókna - Kowary 2015”. Zadanie realizowane w okresie od 

30.06.2016 r. do 15.12.2016 r.  Zadanie w trakcie realizacji. 

 

 

 umowa nr 2/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. na kwotę 8 950,00 zł dla  

Stowarzyszenia Zespół Folklorystyczny Karkonosze na realizację działania      

pn. „Festiwal Ludowe Granie na Gruszkowskiej Polanie”. Przedsięwzięcie zostało 

zrealizowane w okresie 01.06.2016 r. do 28.08.2016 r. Festiwal „Ludowe Granie na 

Gruszkowskiej Polanie” jest jedyną międzynarodową imprezą folklorystyczno-

kulturalną w regonie. Celem Festiwalu jest wspieranie i promowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu poprzez prezentację tradycyjnej kultury ludowej. Na festiwalu, 

podobnie jak w latach ubiegłych, wystąpiły zespoły z kraju i z zagranicy m.in.: Zespół 

Pralica przy Akademii Sztuki z Grodna z Białorusi, Dawidenka Zespół Górali 

Czadeckich z Koźlic, Błękitne Kamizelki z Łagowa, Original Leopoldshohe – 

Volkstazkreis e.v. Niemcy, Kreuzschuher Kerwasmusikanten – Bamberg Niemcy, 

Morawa z Iławy, Damy i Kawalerowie Akademii Rycerskiej w Legnicy. W trakcie 

festiwalu odbyły sie również liczne konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. W 

drugim dniu festiwalu zostały przeprowadzone warsztaty muzyczne. Odbyła się 

również prezentacja kuchni regionalnej. Festiwal odwiedziło ok 2 000 gości. 

 

 umowa nr 3/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. na kwotę 3 000,00 zł dla  

Stowarzyszenia ”Łomniczanie” z Łomnicy na realizację działania pn. „MY - 

Wczoraj i Dziś”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w okresie 15.05.2016 r. do 

31.08.2016 r. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano wystawę fotograficzną „My - 

wczoraj i dziś” prezentującą aktualny i dawny wygląd zarówno obiektów publicznych 

jak i domów mieszkańców. Zorganizowano również wystawę urządzeń, które były 

używane w przeszłości w warsztatach rzemieślniczych jak i codziennym życiu. 

Przeprowadzono liczne konkursy rodzinne dla uczestników.  

 

W trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono 

dofinansowania następującym organizacjom: 

 

 umowa nr 4/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. na kwotę 6 000,00 zł dla Fundacji 

Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację działania pn. 

„Festival dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów”. Przedsięwzięcie realizowane w 

okresie 01.08.2016 r. do 28.10.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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 umowa nr 5/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r. na kwotę 2 000,00 zł dla 

Stowarzyszenia Senior z Mysłakowic na realizację zadania pn. „Przegląd 

Zespołów Ludowych i Folklorystycznych”. Zadanie realizowane w okresie od 

06.06.2016 r. do 31.08.2016 r. Podczas imprezy zaprezentowano dorobek muzyczny 

20 zespołów folklorystycznych i ludowych. Gościem specjalnym festiwalu był 

„Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak”. Tegoroczna impreza miała charakter festiwalowy 

i integracyjny. Organizatorzy przewidzieli specjalne nagrody za najciekawszą 

przyśpiewkę o regionie oraz nagrodę publiczności, którą tradycyjnie otrzymał zespół, 

który najmocniej zapisze się w sercach widzów. Dla wszystkich uczestników 

przygotowano pamiątkowe nagrody, dyplomy oraz jak co roku domowe jedzenie i 

wypieki. 

 

 umowa nr 6/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. na kwotę 1 000,00 zł dla 

Stowarzyszenia Góry Szalonych Możliwości na realizację działania pn. „VI 

Wędrowny Przegląd Piosenki Polana”. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 

06.07.2016 r. do 06.09.2016 r. W ramach zadania zorganizowano 13 koncertów 

plenerowych, w których wystąpili wykonawcy nurtu poezji śpiewanej i piosenki 

turystycznej. W koncertach wzięło udział około 400 widzów.  

 

Ogółem w  sferze kultury ze środków budżetu powiatu organizacjom pozarządowym 

udzielono wsparcia na kwotę 23.950,00 zł.  

 

Ponadto Powiat Jeleniogórski udzielił pomocy finansowej następującym przedsięwzięciom, 

których  był współorganizatorem: 

 ufundowano nagrodę dla laureata plebiscytu teatralnego z okazji Międzynarodowego 

Dnia Teatru o wartości 2.500,00 zł; 

 ufundowano 30 sztuk medali, przeznaczonych na obchody 70 - lecia działalności 

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im S. Moniuszki w Jeleniej Górze o 

wartości 1.000,00 zł; 

 ufundowano nagrodę w „VII Festiwalu Rodzinnym” organizowanym przez 

Stowarzyszenie Łomniczanie o wartości 180,00 zł. 
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