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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 10/21 

Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 22 września 2021r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1435 
 
Lista obecności członków komisji w załączeniu. 
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. 
 
Obrady prowadził ROMAN KOLEK – Przewodniczący Komisji. 
 

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

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

 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 9/21. 
 
R.KOLEK – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 9/21 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 4.  Porządek obrad. 
 
•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/290/2021 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2021r. w sprawie określenia planu 
sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz 
szkół i placówek, o których mowa w art.8 ust. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe, prowadzonych przez Województwo Opolskie, 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego Opolskie 2030. 

•••• Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 
2021 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 r., 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji 
kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, 
w celu wykonywania zadań publicznych, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Województwa Opolskiego. 
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•••• Informacja nt. „Podsumowanie realizacji projektów realizowanych w trybie Covid-19 w 
ramach 9.1.1 RPO WO 2014 – 2020. 

•••• 70 lat działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu wchodzącej w skład 
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – ocena i wnioski na 
przyszłość. 

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

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (7) 

 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/290/2021 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2021r. w sprawie określenia planu sieci 
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i 
placówek, o których mowa w art.8 ust. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe, prowadzonych przez Województwo Opolskie. 
 
K.GRZĘDA (z-ca dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówił przedmiotowy projekt 
uchwały– w załączeniu XXXIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały ? 
 

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

 

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

XXVIII/290/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2021r. w sprawie 

określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek 

pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w art.8 ust. 22 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, prowadzonych przez Województwo Opolskie. 

  

 

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego Opolskie 2030. 
 
W.ZADKA (dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej) – omówił przedmiotowy 
projekt uchwały– w załączeniu XXXIV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały ? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4     „PRZECIW” – 0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 3 

 

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

Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030. 

  

 

 7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 
2021 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 r., 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 
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i samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, w celu 
wykonywania zadań publicznych, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej Województwa Opolskiego. 
 
 
S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił przedmiotowe informacje – w załączeniu 
XXXIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” pozytywnym przyjęciem przedmiotowych informacji ? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4    „PRZECIW” – 0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 2 

 

*** Komisja rozpatrzyła i przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu 

Województwa za I półrocze 2021 r., informację o przebiegu wykonania planów 

finansowych za I półrocze 2021 r., samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, utworzonych na 

podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, oraz informację o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego. 

  

 

 8. Informacja nt. „Podsumowanie realizacji projektów realizowanych w trybie Covid-19 w 
ramach 9.1.1 RPO WO 2014 – 2020. 
 
K.GRZĘDA (z-ca dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówił przedmiotową informację 
– w załączeniu XXXIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” przyjęciem przedmiotowej informacji? 
 

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 4     „PRZECIW” – 0    „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 3 

 

*** Komisja przyjęła informację nt. „Podsumowanie realizacji projektów realizowanych w 

trybie Covid-19 w ramach 9.1.1 RPO WO 2014 – 2020. 

  

 

 9. 70 lat działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu wchodzącej w skład 
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – ocena i wnioski na 
przyszłość. 
 
L.TOMCZAK (dyrektor RCRE) i R.RIPPEL (z-ca dyrektora RCRE ds. PBW) – omówili przedmiotową 
informację– w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację. 

 

 

*** Komisja przyjęła informację nt. 70 lat działalności Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Opolu wchodzącej w skład Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia 

Edukacji w Opolu – ocena i wnioski na przyszłość. 
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 10. Sprawy różne 
 
R.KOLEK – czy w tym punkcie ktoś chciałby poruszyć jakieś dodatkowe sprawy? - nie było. 

 

 

 11. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
 
Zakończenie – godz. 1605 
Czas trwania posiedzenia – 1 godzina 30 minut 
 
 
Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

    GŁÓWNY SPECJALISTA  

       BIURO SEJMIKU 

      Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Dialogu Obywatelskiego     
            i Wielokulturowości 

 
             ROMAN KOLEK 

 


