
UCHWAŁA NR LI/258/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 października 2018 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) 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  
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 2017 r. do września 2018 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 LI/258/2018 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
z dnia 26 października 2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KULTURA  
W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM 
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         Działania Powiatu Jeleniogórskiego zrealizowane w 2018 r. w sferze kultury 
 
         W roku 2018 Powiat Jeleniogórski przeznaczył ze swojego budżetu na działalność 
kulturalną ogółem  76 000,00 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. 
         Z powyższej kwoty 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.” 
        Drugą co do wielkości kwotę z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego przeznaczono na dotacje 
celowe dla stowarzyszeń (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,      w 
rozdziale 92105 ”Pozostałe zadania w zakresie kultury” - kwota 25.000 zł). W ramach 
przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury                i 
ochrony dziedzictwa narodowego wpłynęło ogółem 7 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu ofert Powiat Jeleniogórski udzielił wsparcia finansowego następującym 
przedsięwzięciom:  
 

 Umowa nr 1/KDN/2018 z dnia 02 lutego 2018 r. na kwotę 2.000 zł ze 
Stowarzyszeniem Góry Szalonych Możliwości  z siedzibą w Janowicach Wielkich 
na realizację zadania publicznego pn.: „VIII Wędrowny Przegląd Piosenki 
POLANA”. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 19 lutego do 14 września   2018 
r. Zadanie w trakcie realizacji. 
 

 Umowa nr 2/KDN/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. na kwotę 6.000 zł ze 
Stowarzyszeniem Zespół Folklorystyczny Karkonosze z siedzibą w Gruszkowie na 
realizację zadania publicznego pn.: „Festiwal Ludowe Granie na Gruszkowskiej 
Polanie”. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2018 r. 
Była to VI  edycja festiwalu, który odbył się w dniach 7 - 8 lipca 2018r. Pierwszy dzień 
festiwalu odbył się na polanie w Gruszkowie a drugi dzień w Pałacu w Bukowcu. W 
festiwalu uczestniczyło łącznie 10 zespołów folklorystycznych z kraju i z zagranicy. W 
trakcie imprezy odbyły się liczne konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Dla 
wszystkich uczestników festiwalu przeprowadzono również naukę tańca ludowego oraz 
piosenki ludowej. Ważnym elementem była prezentacja kuchni regionalnej m.in.: 
kwaśnicy "Karkonoszy" oraz domowych wypieków, z których część została 
przygotowana przez członków Stowarzyszenia. Ważnym elementem imprezy  było 
upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości. W ramach 
uczczenia tego jubileuszu podczas Festiwalu zostały wykonane pieśni patriotyczne 
m.in.: Rota, Przybyli ułani, O mój rozmarynie.  Szacuje się, że festiwal odwiedziło 
około 2 tys. osób.  
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 Umowa nr 3/KDN/2018  z dnia 30 stycznia 2018 r. na kwotę 3.000 zł z Polskim 
Związkiem Emerytów i Rencistów, Koło nr 9 z siedzibą w Piechowicach na 
realizację zdania publicznego pn.: „Jubileusz 10-lecia Zespołu Śpiewaczego 
Szklarki”. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 05 lutego do 30 września      2018 
r. Zadanie w trakcie realizacji. 
 

 Umowa nr 4/KDN/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. na kwotę 4.000 zł ze 
Stowarzyszeniem Senior z siedzibą w Mysłakowicach na realizację zadania 
publicznego pn.: „Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych”. Zadanie 
zostało zrealizowane w okresie od 16.04.2018 r. do 29.06.2018 r. Była to  X edycja tego 
przedsięwzięcia. Festiwal odbył się w dniu 02 czerwca 2018 r. w Artystycznej Stodole 
w Bukowcu. W imprezie wzięło udział  18 zespołów ludowych i folklorystycznych z 
terenu Dolnego Śląska, którzy zaprezentowali swoje najciekawsze utwory. Podczas 
festiwalu przeprowadzono dwa konkursy: na najlepszy utwór o Karkonoszach i regionie 
(zwycięzca - zespół „Zgoda” z Chełmska Śląskiego za piosenkę „Karkonoska Zgoda”) 
oraz na najlepszą kapelę wg publiczności (nagrodę otrzymał zespół „Szarotka” z 
Mysłakowic). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i statuetki pamiątkowe 
a laureatom wręczono nagrody rzeczowe. Festiwal był promowany na plakatach oraz w 
gazetach regionalnych, został również nakręcony obszerny materiał filmowy 
wyemitowany przez telewizję STRIMEO. Festiwal odwiedziło około 300 osób. 
 

 Umowa nr 5/KDN/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. na kwotę 6.000 zł z Fundacją Doliny 
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą we Wrocławiu na realizację 
zadania publicznego pn.: „Festival dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów”. 
Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 15 lutego do 15 grudnia 2018 r. Zadanie w 
trakcie realizacji. 
 

 Umowa nr 6/KDN/2018/ z dnia 30 stycznia 2018 r. na kwotę 4.000 zł z Fundacją na 
Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej z siedzibą we Wrocławiu na 
realizację zadania publicznego pn.: „45 Festiwal Sztuki Włókna Kowary'18 
(Jubileusz)”. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia 
2018 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
 

Ogółem w  sferze kultury ze środków budżetu powiatu organizacjom pozarządowym 
udzielono wsparcia na kwotę  25.000,00 zł.  
 
Ponadto Powiat Jeleniogórski udzielił pomocy finansowej następującym przedsięwzięciom, 
których  był współorganizatorem: 
 

 ufundowano nagrodę w „IX Festiwalu Rodzinnym” organizowanym przez 
Stowarzyszenie Łomniczanie 

 przekazano środki finansowe dla laureatki wyróżnionej w XIV Konkursie Graficznym 
im. Józefa Gielniaka zorganizowanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
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 dofinansowano transport zespołu muzycznego „Rybniczanki” biorącego udział w 
Dożynkach Wojewódzkich 

 udzielono wsparcia finansowego obchodom Święta Plonów Ziemi Jeleniogórskiej 
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