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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 26/23 

Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 23 stycznia 2023r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1305 
 
Lista obecności członków Komisji w załączeniu. 
Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym za pomocą videokonferencji. 
 
Obrady prowadził ROMAN KOLEK – Przewodniczący Komisji. 
 

*  *  * 
 
R.KOLEK – kto z członków Komisji wyraża zgodę na zdalny tryb obradowania? 

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (5) 

 
 1.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
W posiedzeniu udział wzięło 8 radnych: 

1. Roman Kolek 
2. Edyta Gola 
3. Joanna Czochara 
4. Zuzanna Donath-Kasiura 
5. Antoni Konopka 
6. Szymon Ogłaza 
7. Zbigniew Kubalańca 
8. Danuta Trzaskawska 

 
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 25/22. 
 
R.KOLEK – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 25/22 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 3.  Porządek obrad. 
 
•••• Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok. 
•••• Główne wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych w województwie 

opolskim w obszarze edukacji. 
•••• Sprawy różne. 
 
R.KOLEK – czy do przedstawionego porządku obrad są jakieś uwagi? – nie było. 
Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 

 

 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok. 



 2 

 
R.KOLEK – do przesłanego planu pracy proponuję dodatkowe tematy: 
- luty – posiedzenie w RZPWE w temacie „RZPWE w obliczu nowej perspektywy środków 
europejskich, 
- marzec – posiedzenie w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce wspólnie z 
Komisją Kultury, w temacie „Historia Niemców w Polsce”, 
- czerwiec – 1) kultura Romów w województwie opolskim, spotkanie z przedstawicielami mniejszości 
romskiej w województwie opolskim, 2) problemy obywateli Ukrainy zamieszkujących województwo 
opolskie. To tematy typowo dla pełnomocnika ZWO ds. wielokulturowości. 
 
 Kto jest „za” przyjęciem zaproponowanego planu pracy Komisji na 2023 rok? 

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (8) 

 

*** Komisja przyjęła plan pracy na 2023 rok. 
 
 
 5. Informacja pt. „Główne wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych w 
województwie opolskim w obszarze edukacji”. 
 
W.ZADKA (dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej)  – omówił przedmiotową 
informację – w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację. 
 

*** Komisja przyjęła informację pt. „Główne wnioski i rekomendacje wynikające z badań 

zrealizowanych w województwie opolskim w obszarze edukacji”. 
 
 
 6. Sprawy różne. 
 
R.KOLEK – następne posiedzenie Komisji – 10.02.2023r. w RZPWE 
 
 
 7. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
 
Zakończenie – godz. 1405 
Czas trwania posiedzenia – 1 godzina 
 
 
 
 
Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

    GŁÓWNY SPECJALISTA  

       BIURO SEJMIKU 

      Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Dialogu Obywatelskiego     
            i Wielokulturowości 

 
             ROMAN KOLEK 

 


