
UCHWAŁA NR XXXIX/200/2017
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2017 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 2017 r., poz 1868.) 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 

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 
2016 r. do października 2017 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 XXXIX/200/2017
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 4 grudnia 2017 r. 

KULTURA 
W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM
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         Działania Powiatu Jeleniogórskiego zrealizowane w 2017 r. w sferze kultury

         W roku 2017 Powiat Jeleniogórski przeznaczył ze swojego budżetu na działalność 
kulturalną ogółem 78.500,00 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 9 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu ofert Powiat Jeleniogórski udzielił wsparcia finansowego następującym 
przedsięwzięciom: 

 Umowa nr 1/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. na kwotę 3.000,00 zł z Parafią 
Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze na 
realizację zadania pn. „XX edycja festiwalu Silesia Sonans”. Przedsięwzięcie 
realizowane w okresie od 01 czerwca do 30 listopada 2017 r. Zadanie w trakcie 
realizacji.

 Umowa nr 2/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. na kwotę 2.350,00 zł ze Stowarzyszeniem 
Senior z Mysłakowic na realizację zadania pn. „Festiwal Zespołów Ludowych             
i Folklorystycznych”. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.06.2017 do 
14.07.2017 r. Była to  IX edycja tego przedsięwzięcia. Impreza odbyła się                   
w Artystycznej Stodole w Bukowcu, do której przybyło 13 zespołów ludowych                
i folklorystycznych z regionu Karkonoszy, powiatu jeleniogórskiego                               
i kamiennogórskiego. Głównym celem tegorocznego festiwalu była integracja, dobra 
zabawa, ale i promocja kultury ludowej w regionie, pokazanie bogatego dorobku 
artystycznego występujących zespołów. Na deskach "Artystycznej Stodoły" 
zaprezentowali się: „Bolczowianie”, „Roztoka”, „Karkonosze”, „Sokolik”, 
„Niezapominajki”, „Sybiraczki i Kresowianie”, „Lasowianie”, „Listek Koniczyny”, 
Zespół Seniora „Złota Jesień”, „Jeleniogórzanie”, „Zgoda”, „Szklarki”, „Wrzos”         
i „Leszczynki”. W tegorocznej rywalizacji za najciekawszą przyśpiewkę nagrodzono 
zespół „Zgoda” natomiast Nagrodę Publiczności otrzymała kapela „Niezapominajki”. 
W imprezie wzięło udział ponad 200 osób, wśród których byli przedstawiciele 
zespołów ludowych i folklorystycznych, zaproszeni goście, mieszkańcy regionu oraz 
turyści. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki         
a zwycięzcom zostały wręczone nagrody główne. Dla gości przygotowany został 
ciepły poczęstunek, o który zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Mysłakowic oraz Koła Gospodyń Wiejskich       
z Kostrzycy i Bukowca.
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 Umowa nr 3/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. na kwotę 5.000,00 zł ze Stowarzyszeniem 
Zespół Folklorystyczny Karkonosze z Gruszkowa na realizację zadania pn. 
„Festiwal Ludowe Granie na Gruszkowskiej Polanie”. Przedsięwzięcie 
realizowane w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. Festiwal „Ludowe Granie 
na Gruszkowskiej Polanie” odbył się w dniu 7 lipca 2017 r. na polanie w Gruszkowie. 
W Festiwalu uczestniczyło 12 zespołów folklorystycznych z Polski i zagranicy m.in.: 
rozmaryn z Bogatyni, Dolnoślązacy z Ciechowa, Viltis z Litwy, Błękitne Kamizelki   
z Ługowa. W trakcie Festiwalu odbyły sie liczne konkursy, gry i zabawy dla dzieci 
oraz dla dorosłych m.in.: bieg w workach, slalom z potyczkami, przeciąganie liny. 
Najmłodsi uczestnicy festiwalu mogli korzystać z dmuchanych zamków i zjeżdżalni. 
W trakcie Festiwalu oprócz występów zespołów folklorystycznych przeprowadzono 
naukę tańca ludowego oraz piosenki ludowej. Podczas imprezy zaprezentowano 
również kuchnię regionalną, uczestnicy Festiwalu mieli możliwość degustacji 
kwaśnicy Karkonoszy, chleba ze smalcem i ogórkiem oraz domowych wypieków. 
Organizator zapewnił uczestniczącym zespołom folklorystycznym noclegi oraz 
wyżywienie. Szacuje sie, że festiwal odwiedziło około 2 tysiąca osób.

 Umowa nr 4/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. na kwotę 2.650,00 zł z Towarzystwem 
Przyjaciół Rybnicy z Rybnicy na realizację zadania pn. „Regionalne obchody 
800-lecia Rybnicy”. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 03 kwietnia do 31 
sierpnia 2017 r. W ramach zadania zorganizowano konferencję poświęconą 
wielowiekowej historii wsi, w której wzięło udział 73 osoby. Zorganizowano bieg 
Rybina na dystansie 10 km średniowiecznym szlakiem handlowym jeleniogórsko - 
żytawskim z Rybnicy do Starej Kamienicy, w którym uczestniczyło 90 zawodników. 
W dniu 1 lipca 2017 r. odbył się festyn, podczas którego wystąpiła orkiestra dęta         
z pokazem musztry paradnej. W uroczystości brało udział około 700 mieszkańców, 
również tych byłych, którzy przyjechali na tą okazję z różnych regionów Polski.       
W ramach przedsięwzięcia została przeprowadzona renowacja muru wraz z montażem 
listew ozdobnych. Zorganizowano zwiedzanie Rybnickiej Izby Historycznej, w której 
gromadzone są dokumenty, eksponaty i fotografie prezentujące dawne życie 
mieszkańców wsi. Zaprezentowano również wydawnictwa o charakterze 
historycznym m.in. „Rybnica - zarys historii 1217-2010”.

 Umowa nr 5/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. na kwotę 5.000,00 zł z Fundacją Doliny 
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej z Wrocławia na realizację zadania 
pn. „Festiwal dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów”. Termin realizacji zadania 
od 01 marca do 15 grudnia 2017 r. Kwota: 5.000 zł. Fundacja Doliny Pałaców              
i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w dniu 14 czerwca 2017 r. poinformowała              
o rezygnacji z organizacji V edycji Festiwalu dell'Arte ze względu na brak dotacji       
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlatego też V Edycja Festiwalu 
dell'Arte nie odbyła się a zrealizowano jedynie kilka imprez nie wymagających 
dużych nakładów finansowych. W tym samym dniu Fundacja zwróciła na rachunek 
Starostwa Powiatowego całość przyznanej dotacji tj. środki w wysokości 5.000,00 zł.

 Umowa nr 6/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. na kwotę 2.000,00 zł ze Stowarzyszeniem 
Łomniczanie z Łomnicy na realizację zadania pn. „Tradycja, kultura - wspólnym 
dziedzictwem mieszkańców powiatu jeleniogórskiego - Festyn rodzinny”. 
Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 04 maja do 30 września 2017 r.  
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 Umowa nr 7/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. na kwotę 2.000,00 zł ze Stowarzyszeniem 
Góry Szalonych Możliwości z Janowic Wielkich na realizację zadania pn. „VII 
Wędrowny Przegląd Piosenki POLANA”. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 
od 17 lutego do 13 września 2017 r. W dniach 28-29 lipca 2017 r. przy schronisku 
Szwajcarka u podnóża Sokolików, odbył się VII Wędrowny Przegląd Piosenki 
POLANA. W ciągu dwóch dni wystąpiło 12 wykonawców - solistów i zespołów 
znanych w kręgach miłośników poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i piosenki 
literackiej m.in.: Tomasz Olesiński, Małgosia Lipińska, Poetycki Kwadrans.

 Umowa nr 8/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. na kwotę 3.000,00 zł z Fundacją na Rzecz 
Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej z Wrocławia na realizację zadania 
pn. „44 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Włókna - Kowary 2017”. 
Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 01 maja do 15 grudnia 2017 r.  Zadanie       
w trakcie realizacji.

W trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono 
dofinansowania następującym organizacjom:

 umowa nr 9/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. na kwotę 1.500,00 zł dla Fundacji Doliny 
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację działania pn. 
„Prelekcja podróżnicza Elżbiety Dzikowskiej”. Przedsięwzięcie realizowane         
w okresie od 01.08.2017 r. do 15.10.2017 r. Zadanie zakładało organizację prelekcji 
wybitnej polskiej podróżniczki – Elżbiety Dzikowskiej, połączonej z promocją jej 
najnowszej książki „Polska znana i nieznana”. Spotkanie odbyło się w sierpniu 2017 
roku na terenie założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu. Elżbieta Dzikowska 
opowiadała o swoich licznych wyprawach, prezentując jednocześnie fotografie 
swojego autorstwa. Prelekcji towarzyszyła  promocja najnowszej książki z cyklu 
„Polska znana i nieznana”, której trzy rozdziały poświęcone są Dolinie Pałaców         
i Ogrodów, którą autorka zwiedziła w trakcie zeszłorocznego pobytu w Kotlinie 
Jeleniogórskiej. Spotkanie  miało charakter otwarty, udział w nim wzięło ponad 400 
osób, w tym mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego  oraz odwiedzający  region turyści.

Ogółem w  sferze kultury ze środków budżetu powiatu organizacjom pozarządowym 
udzielono wsparcia na kwotę  21.500,00 zł. 

Ponadto Powiat Jeleniogórski udzielił pomocy finansowej następującym przedsięwzięciom, 
których  był współorganizatorem:

 wydrukowano zdjęcia na wystawę fotograficzną „Karkonosze- moje miejsce”, która 
była prezentowana w Bambergu, w Alfeld oraz w powiecie jeleniogórskim,                 
w Bukowcu.

 udzielono wsparcia finansowego na udział w Wojewódzkich Dożynkach                                   
w miejscowości Uraz.

 ufundowano nagrodę w „VIII Festiwalu Rodzinnym” organizowanym przez 
Stowarzyszenie Łomniczanie.
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