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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 5/21 

Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 19 lutego 2021r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1240 
 
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. Szymon Ogłaza 
7. Danuta Trzaskawska 
8. Antoni Konopka 
9. Zbigniew Kubalańca 

 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 4/21. 
 
Z.DONATH-KASIURA – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 4/21 
wyłożonego do wglądu? – nie było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  
 
 4.  Porządek obrad. 
 
•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół 

Medycznych w Branicach. 
•••• Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (osiągniętych w roku 

2020) na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Województwo Opolskie. 

•••• Dialog Obywatelski – sytuacja w NGO`s w czasie pandemii;  diagnoza nowych potrzeb i 
obszarów współpracy; harmonogram otwartych konkursów ofert; dostosowanie 
regulaminów do dynamicznej sytuacji pandemicznej.  

•••• Budżet Obywatelski podsumowanie i analiza dotychczasowych edycji; plany na rok 
2021.  

•••• Europejski Budżet Obywatelski. 
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Z.DONATH-KASIURA – czy do przedstawionego porządku obrad są jakieś uwagi? – nie było.  
Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 
 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” 
 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół 
Medycznych w Branicach. 
 
M.JUREK (dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówiła przedmiotowy projekt 
uchwały – w załączeniu XXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
Z.DONATH-KASIURA – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

 
GŁOSOWANIE 

„ZA” – 5   „PRZECIW” – 3   „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0 
 
*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Zespołu Szkół Medycznych w Branicach. 
 

 

 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (osiągniętych w roku 2020) 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Województwo Opolskie. 
 
K.GRZĘDA (z-ca dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówił przedmiotowe 
sprawozdanie – w załączeniu XXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
Z.DONATH-KASIURA – stwierdzam, że Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
*** Komisja przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
(osiągniętych w roku 2020) na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Województwo Opolskie. 
 
 
 7. Dialog Obywatelski – sytuacja w NGO`s w czasie pandemii;  diagnoza nowych potrzeb i 
obszarów współpracy; harmonogram otwartych konkursów ofert; dostosowanie 
regulaminów do dynamicznej sytuacji pandemicznej.  
 
B.KAMIŃSKA (dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego) oraz I.PODOBIŃSKA 
(Pełnomocnik ZWO ds. organizacji pozarządowych) – omówiły sytuację NGO’s - ów. 
 
L.KUBALAŃCA (Przewodnicząca Forum Seniorów Samorządu Woj. Opolskiego) – omówiła 
działalność Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. 
 
M.POLIS (Przewodniczący Forum Młodzieży Samorządu Woj. Opolskiego) – omówił 
działalność Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. 
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 8. Budżet Obywatelski podsumowanie i analiza dotychczasowych edycji; plany na rok 
2021.  
 
Z.DONATH-KASIURA – temat przeniesiony na kolejne posiedzenie. 
 
 9. Europejski Budżet Obywatelski. 
 

B.KAMIŃSKA (dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego) – omówiła 
przedmiotową informację. 
 
Z.DONATH-KASIURA – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację.  
 

10. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
 
Zakończenie – godz. 1430 
Czas trwania posiedzenia – 1 godzina 50 minut  
 
 
Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

    GŁÓWNY SPECJALISTA  

       BIURO SEJMIKU 

      Przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Dialogu Obywatelskiego     
            i Wielokulturowości 

 
ZUZANNA DONATH-KASIURA 

 


