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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 1/20 

Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 22 października 2020r. 
 
Rozpoczęcie – godz. 1200 
 
Lista obecności członków komisji w załączeniu. 
Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym za pomocą videokonferencji. 
 
Obrady prowadziła ZUZANNA DONATH-KASIURA – Przewodnicząca Komisji. 
 

*  *  * 
 1.  Otwarcie obrad. 
 
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
W posiedzeniu udział wzięło 9 radnych. 

1. Zuzanna Donath-Kasiura 
2. Jolanta Wilczyńska 
3. Martyna Nakonieczny 
4. Joanna Czochara 
5. Edyta Gola 
6. Danuta Trzaskawska 
7. Antoni Konopka 
8. Zbigniew Kubalańca 
9. Szymon Ogłaza 

 
 3.  Porządek obrad. 
 
•••• Stan realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Opolskiego w roku 

szkolnym 2019 / 2020. 
•••• Informacja Pełnomocnika ds. Wielokulturowości nt. kompetencji i stanu realizacji 

powierzonych zadań. 
•••• Sprawy różne. 
 
Z.DONATH-KASIURA  – czy do przedstawionego porządku obrad są jakieś uwagi? – nie było.  Kto 
jest za przyjęciem porządku obrad? 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA”   
 
 4. Stan realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Opolskiego w roku 
szkolnym 2019 / 2020. 
 
Monika Jurek  – Dyrektor Departamentu Nauki i Rynku Pracy przedstawiła prezentację nt. 
stanu realizacji zadań oświatowych realizowanych przez samorząd Województwa w ubiegłym 
roku szkolnym. 
 
***  Komisja przyjęła informację nt. stan realizacji zadań oświatowych Samorządu 
Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2019 / 2020. 
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 5. Informacja Pełnomocnika ds. Wielokulturowości nt. kompetencji i stanu realizacji 
powierzonych zadań. 
 
Marek Wittek  – przedstawił prezentację - kompetencje określone dla pełnomocnika oraz 
zadania zrealizowane od początku swojej działalności oraz propozycje działań na najbliższy 
czas. 
 
***  Komisja przyjęła informację Pełnomocnika ds. Wielokulturowości nt. kompetencji i 
stanu realizacji powierzonych zadań. 
 
 
 6. Informacja nt. wdra żania i realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Opolskiego. 
 
Z.Donath-Kasiura – w przyszłym miesiącu Komisja zapozna się z zakresem działań Biura 
Dialogu Obywatelskiego, będzie również opiniowała projekt budżetu Województwa 
Opolskiego na kolejny rok działalności. Proszę członków Komisji o zastanowienie się nad 
propozycjami do planu pracy Komisji na następny rok i przekazanie ich drogą mailową do 
mnie lub do Biura Sejmiku. 
 
E.Gola – posiedzenia naszej Komisji będą się odbywały w czwartki o godz 12 00 - 
rozumiem, że jest to stały termin - to proszę o to, aby posiedzenia innych Komisji nie 
odbywały się w tej samej porze. 
 
 7. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  *  
 

Zakończenie – godz. 1330 
Czas trwania posiedzenia – 1 godzina 30 minut  
 
 
Protokołowała:             

  Jadwiga Moryto 

GŁÓWNY SPECJALISTA  
    BIURO SEJMIKU  

      Przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Dialogu Obywatelskiego    
            i Wielokulturowości 

 
ZUZANNA DONATH-KASIURA 

 


