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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 6/21 

Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 26 marca 2021r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1430 
 
Lista obecności członków komisji w załączeniu. 
Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym za pomocą videokonferencji. 
 
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. Jolanta Wilczyńska 
4. Martyna Nakonieczny 
5. Joanna Czochara 
6. Edyta Gola 
7. Szymon Ogłaza 
8. Danuta Trzaskawska 
9. Antoni Konopka 

 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 5/21. 
 
R.KOLEK – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 5/21 wyłożonego do 
wglądu? – nie było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  
 
 4.  Porządek obrad. 
 
R.KOLEK – w stosunku do przesłanego porządku obrad proponuję zmianę polegającą na  
wprowadzeniu dodatkowego punktu, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w 
sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Komisji Europejskiej w 
związku z odrzuceniem Europejskiej Inicjatywy Minority Safe Pack”.  
Porządek obrad po zmianie będzie następujący: 
 
•••• Zaopiniowanie projektu uchwały 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
prowadzonych przez Woj. Opolskie. 

•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Stypendiów 
Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/ studentów. 
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•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa 
Opolskiego do Komisji Europejskiej w związku z odrzuceniem Europejskiej Inicjatywy 
Minority Safe Pack”. 

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

•••• Działania promocyjne związane z Narodowym Spisem Powszechnym w kontekście 
mniejszości narodowych i etnicznych. 

•••• Wielokulturowość - Mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe oraz emigranci z 
innych krajów (szczególnie z Ukrainy) – diagnoza i analiza potrzeb, obecne formy 
współpracy i wspierania działalności. 

•••• Działania Samorządu Województwa Opolskiego wspierające opolską edukację w 
kontekście epidemii covid-19. 

•••• Edukacja – jakość nauczania – wpływ pandemii / sytuacja w województwie rola i 
zadania edukacji w obecnym świecie. 

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

GŁOSOWANIE 
„ZA” – 5   „PRZECIW” – 0   „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 3 

 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, prowadzonych przez Woj. 
Opolskie. 
 
M.JUREK (dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówiła przedmiotowy projekt 
uchwały – w załączeniu XXVIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (9) 

 
*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
prowadzonych przez Woj. Opolskie. 
 

 

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Stypendiów 
Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/ studentów. 
 
M.JUREK (dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówiła przedmiotowe 
sprawozdanie – w załączeniu XXVIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 
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GŁOSOWANIE 
„ZA” – 6   „PRZECIW” – 0   „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 3 

 
*** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/ studentów. 
 
 
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa 
Opolskiego do Komisji Europejskiej w związku z odrzuceniem Europejskiej Inicjatywy 
Minority Safe Pack”. 
 
R.KOLEK (Przewodniczący Komisji) – omówił projekt przedmiotowej uchwały  – w załączeniu 
XXVIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
*** Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Komisji zdecydował, że członkom Komisji 

zostaną przedstawione dodatkowe materiały informacyjne dot. Europejskiej Inicjatywy 

Minority Safe Pack. Do tego czasu odstąpiono od opiniowania projektu uchwały. 

 
 
 8. Działania promocyjne związane z Narodowym Spisem Powszechnym w kontekście 
mniejszości narodowych i etnicznych. 
 

E.SZAFRANEK (konsultant w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych) – omówiła 
przedmiotową informację. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację.  
 
*** Komisja przyjęła informację nt. działań promocyjnych związanych z Narodowym 
Spisem Powszechnym w kontekście mniejszości narodowych i etnicznych. 
 
 
 9. Budżet Obywatelski – podsumowanie i analiza dotychczasowych edycji; plany na rok 
2021.  
 
M.MICHNIEWICZ (Gabinet Marszałka) – omówiła przedmiotową informację. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację.  
 
*** Komisja przyjęła informację nt. „Budżet Obywatelski – podsumowanie i analiza 
dotychczasowych edycji; plany na rok 2021”. 
 
 
 10. Wielokulturowość - Mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe oraz emigranci z 
innych krajów (szczególnie z Ukrainy) – diagnoza i analiza potrzeb, obecne formy 
współpracy i wspierania działalności. 
 

M.WITTEK (pełnomocnik ZWO ds. wielokulturowości) – omówił przedmiotową informację. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację.  



 4 

*** Komisja przyjęła informację nt. „Wielokulturowość - Mniejszości narodowe, etniczne i 
wyznaniowe oraz emigranci z innych krajów (szczególnie z Ukrainy) – diagnoza i analiza 
potrzeb, obecne formy współpracy i wspierania działalności”. 
 
 
 11. Działania Samorządu Województwa Opolskiego wspierające opolską edukację w 
kontekście epidemii covid-19. 
 

M.JUREK (dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówiła przedmiotową 
informację. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację.  
 
*** Komisja przyjęła informację nt. działań Samorządu Województwa Opolskiego 
wspierających opolską edukację w kontekście epidemii covid-19. 
 
 
12. Edukacja – jakość nauczania – wpływ pandemii / sytuacja w województwie rola i 
zadania edukacji w obecnym świecie. 
 

M.JUREK (dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówiła przedmiotową 
informację. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła informację.  
 
*** Komisja przyjęła informację „Edukacja – jakość nauczania – wpływ pandemii / sytuacja 
w województwie rola i zadania edukacji w obecnym świecie”. 
 
 
 13. Sprawy różne. 
 
R.KOLEK – termin kolejnego posiedzenia 22.04.2021 godz. 14:00. 
 
 
14. Zamknięcie obrad. 

*  *  * 
 
Zakończenie – godz. 1630 
Czas trwania posiedzenia – 2 godziny  
 
 
Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

    GŁÓWNY SPECJALISTA  

       BIURO SEJMIKU 

      Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Dialogu Obywatelskiego     
            i Wielokulturowości 

 
             ROMAN KOLEK 

 


