
UCHWAŁA NR XIII/83/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 października 2019 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 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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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KULTURA
W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

Załącznik do uchwały Nr XIII/83/2019

Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 30 października 2019 r.
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Działania Powiatu Jeleniogórskiego zrealizowane w 2019 r. w sferze kultury

W roku 2019 Powiat Jeleniogórski przeznaczył ze swojego budżetu na działalność kulturalną

ogółem 97.390,00 zł. Powyższa kwota wydatkowana została na prowadzenie przez samorząd

powiatu obowiązkowej działalności kulturalnej w formie powierzenia prowadzenia powiatowej

biblioteki publicznej, współorganizowania 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 45.000,00 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.” W zakresie realizacji zadań biblioteki powiatowej dla Powiatu Jeleniogórskiego

planowane są następujące przedsięwzięcia:

- zakup książek uzupełniający zbiory Czytelni, Wypożyczalni, Czytelni Regionalnej, filii

- zakup książki mówionej uzupełniający zbiory Wypożyczalni Książki Mówionej

- zakup książek do Księgozbioru Wymiennego, uzupełniającego ofertę czytelniczą bibliotek

publicznych powiatu jeleniogórskiego, udostępnianego bibliotekom publicznym w postaci

depozytu

- zakup publikacji z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, informacji,

edukacji medialnej, pracy z czytelnikiem do zbioru bibliogicznego Działu Instrukcyjno –

Metodycznego – jedynego w powiecie jeleniogórskim księgozbioru fachowego dla bibliotekarzy

- prenumerata uzupełniająca zbiór gazet i czasopism Książnicy Karkonoskiej

- działalność instrukcyjno – metodyczna: pomoc, udział w szkoleniach, doradztwo, instruktaż,

opracowania statystyczne i merytoryczne, materiały metodyczne. Materiały promujące

czytelnictwo i biblioteki. Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, znaczki pocztowe),

tonerów do drukarki, folii do oprawy książek, przesyłek pocztowych, usług transportowych.

- doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek publicznych powiatu jeleniogórskiego

- częściowe finansowanie dodatku funkcyjnego instruktora powiatowego

- zakup paliwa do bibliowozu

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. Komisja konkursowa ze względów formalnych (brak

podpisów osób upoważnionych do reprezentacji) odrzuciła ofertę złożoną przez Stowarzyszenie

Karkonoskie Zachełmie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert Powiat Jeleniogórski udzielił

wsparcia finansowego następującym przedsięwzięciom:

1. Umowa nr 1/KDN/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. na kwotę 4.000,00 zł z Fundacją na

Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej z siedzibą we Wrocławiu na realizacje

zadania pn.: „46 Festiwal Sztuki Włókna Kowary’19”. Przedsięwzięcie realizowane w

okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Umowa nr 2/KDN/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. na kwotę 6.000,00 zł z Fundacją Doliny
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Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą we Wrocławiu na realizacje zadania
pn.: „Festival dell’Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów”. Przedsięwzięcie realizowane w
okresie od 15 lutego do 15 grudnia 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Umowa nr 3/KDN/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. na kwotę 2.500,00 zł ze Stowarzyszeniem

Góry Szalonych Możliwości z siedzibą w Janowicach Wielkich na realizację zadania pn.:

„IX Wędrowny Przegląd Piosenki POLANA”. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 01

marca do 30 września 2019 r.

4. Umowa nr 4/KDN/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. na kwotę 4.000,00 zł ze Stowarzyszeniem

SENIOR z siedzibą w Mysłakowicach na realizacje zadania pn.: „Festiwal Zespołów

Ludowych i Folklorystycznych”. Impreza odbyła się w dniu 8 czerwca 2019 r. w

Artystycznej Stodole w Bukowcu. Na festiwal przybyli przedstawiciele różnych szczebli

samorządowych, 18 zespołów ludowych i folklorystycznych z regionu Karkonoszy, powiatu

jeleniogórskiego i kamiennogórskiego, zaproszeni goście, mieszkańcy regionu i przejezdni

turyści. Łącznie w imprezie udział wzięło ok. 300 osób. 10 zespołów rywalizowało ze sobą

podczas wykonania konkursowej przyśpiewki. Zwycięzcą został zespół „Lasowianie” z

Pieńska, który wykonał utwór pt.: „Zamek Chojnik”. Jury przyznało również dwa

wyróżnienia dla zespołów: „Szarotki” i „Macieje”. Nagroda publiczności została przyznana

dla zespołu „Kapela Herbutów” z Osiecznicy. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali

pamiątkowe dyplomy, statuetki a zwycięzcom zostały wręczone nagrody główne.

5. Umowa nr 5/KDN/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. na kwotę 3.500,00 zł z Parafią

Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze na realizację

zadania pn.: „22 Silesia Sonans”. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 01 czerwca do

31 października 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Umowa nr 6/KDN/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. na kwotę 5.000,00 zł ze Stowarzyszeniem

Zespół Folklorystyczny Karkonosze z siedzibą w Gruszkowie na realizację zadnia pn.:

„Festiwal Ludowe Granie na Gruszkowskiej Polanie”. Przedsięwzięcie realizowane w

okresie od 01 lipca do 27 września 2019 r.

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:

� Ufundowanie Nagrody Srebrny Kluczyk 2018 w kategorii Sztuki Wizualne dla Zbigniewa

Szumskiego za plakat do wystawy „Krajobraz z jeleniem” – kwota 2.000,00 zł.

� Udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 5.000,00 zł na produkcję 200 sztuk płyt CD pn.:

„Po bezdrożach czasu” w wykonaniu Karkonoskiego Zespołu Folkowego Szyszak

� Udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 2.000,00 zł na przewóz Zespołu

Folklorystycznego Karkonosze biorącego udział w Święcie Maryjnym na Litwie

� Sfinansowanie występu zespołu folkowego CHUDOBA oraz wykonawcy GOORAL wraz z

pokryciem kosztów udzielenia licencji przez ZAiKS podczas XVII Wystawy Produktów

Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką” – koszt całkowity 15.087,00 zł
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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 2018 r. do

września 2019 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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