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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 23/22 

Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 21 października 2022r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1405 
 
Lista obecności członków Komisji w załączeniu. 
Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym za pomocą videokonferencji. 
 
Obrady prowadził ROMAN KOLEK – Przewodniczący Komisji. 
 

*  *  * 
 1.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
W posiedzeniu udział wzięło 7 radnych: 

1. Roman Kolek 
2. Martyna Nakonieczny 
3. Edyta Gola 
4. Danuta Trzaskawska 
5. Joanna Czochara 
6. Zuzanna Donath-Kasiura 
7. Antoni Konopka 

 
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 22/22. 
 
R.KOLEK – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 22/22 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 3.  Porządek obrad. 
 
•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w 
art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w 
pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców 
zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub 
pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od 
obowiązku realizacji zajęć takim osobom. 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok. 

•••• Informacja nt. stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa 
Opolskiego w roku szkolnym 2021/2022. 
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•••• Efekty wsparcia przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu szkół 
zawodowych i ogólnokształcących województwa opolskiego w projektach 
współfinansowanych ze środków UE 2014-2021. 

•••• Sprawy różne. 
- następne posiedzenie 25.11.2022 godz. 13:00 Uniwersytet Opolski 

 
R.KOLEK – do przedstawionego porządku obrad są jakieś uwagi? – nie było. 
Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 

 

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym 
wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców 
zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne 
stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć 
takim osobom. 
 
M.JUREK (dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówiła przedmiotowy projekt uchwały 
– w załączeniu XLVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 

 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w 

sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz 

pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, 

wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom. 
 
 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 
Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok. 
 
B.KAMIŃSKA (dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego)  – omówiła przedmiotowy 
projekt uchwały – w załączeniu XLVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
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A.ZWARYCZ (z-ca dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego) – omówiła Program 
Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? 

 
GŁOSOWANIE 

„ZA” – 6    „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 1 
 

*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok. 
 
 
 6. Informacja nt. stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Opolskiego 
w roku szkolnym 2021/2022. 
 
M.JUREK (dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy), S.ROŻNIATOWSKI (wicedyrektor RCRE), 
oraz R.RIPPEL (wicedyrektor RCRE ds. PBW)  – omówili przedmiotową informację – w załączeniu 
XLVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła przedmiotową informację. 
 

*** Komisja przyjęła informację nt. stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu 

Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2021/2022. 
 
 
 7. Efekty wsparcia przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu szkół 
zawodowych i ogólnokształcących województwa opolskiego w projektach 
współfinansowanych ze środków UE 2014-2021. 
 
S.ROŻNIATOWSKI (wicedyrektor RCRE) – omówił przedmiotową informację – w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła przedmiotową informację. 
 

*** Komisja przyjęła informację nt. „Efekty wsparcia przez Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji w Opolu szkół zawodowych i ogólnokształcących województwa 

opolskiego w projektach współfinansowanych ze środków UE 2014-2021”. 
 
 
 8. Sprawy różne. 
 
R.KOLEK – następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25.11.2022r. godz. 13:00 w Sali 
Senatu Uniwersytetu Opolskiego.  
 
 9. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
 
Zakończenie – godz. 1535 
Czas trwania posiedzenia – 1 godziny 30 minut 
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Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

    GŁÓWNY SPECJALISTA  

       BIURO SEJMIKU 

      Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Dialogu Obywatelskiego     
            i Wielokulturowości 

 
             ROMAN KOLEK 

 


