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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 11/21 

Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 20 października 2021r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1405 
 
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 7 radnych. 

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

 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 10/21. 
 
R.KOLEK – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 10/21 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 4.  Porządek obrad. 
 
•••• R.KOLEK – w stosunku do przesłanego porządku obrad jest wniosek o przełożenie pkt. „Dialog 

Obywatelski – sytuacja w NGO`s w czasie pandemii podsumowanie i analiza sytuacji I półrocza 
2021” na kolejne posiedzenie. Wobec tego porządek obrad przedstawia się następująco. 

 
•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 
Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok. 

•••• Sprawozdanie z działalności Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego w 2020 
roku. 

•••• Sprawozdanie z działalności Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego w 2020 
roku. 

•••• Informacja nt. stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Opolskiego w roku 
szkolnym 2020/2021. 

•••• Podsumowanie realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla 
regionu branżach”, realizowanego w ramach Działania 10.4 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 
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•••• Edukacja – edukacja prozdrowotna (odżywianie, ruch) społeczeństwa na wszystkich etapach 
edukacyjnych i osób dorosłych (ustawiczna)   analiza aktualnych działań i możliwości rozwoju. 

•••• Sprawy różne. 

 
R.KOLEK – czy do przedstawionego porządku obrad są jakieś uwagi? – nie było.   
Kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianą? 
 

GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (6) 

 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 
Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok. 

 
A.ZWARYCZ (z-ca dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego) – omówiła przedmiotowy 
projekt uchwały – w załączeniu XXXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały  
 

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

 

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

Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok. 
 

 

 6. Sprawozdanie z działalności Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego w 2020 r. 

 
M.ENGLOT-BRZOZOWSKA (Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego) – omówiła przedmiotowe 
sprawozdanie – w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja sprawozdanie przyjęła. 

 

*** Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Forum Seniorów Samorządu 
Województwa Opolskiego w 2020 roku. 
 

 

 7. Sprawozdanie z działalności Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego w 2020 r. 

 
M.POLIS (Przewodniczący Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego) – omówił 
przedmiotowe sprawozdanie – w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja sprawozdanie przyjęła. 

 

*** Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Forum Młodzieży Samorządu 
Województwa Opolskiego w 2020 roku. 
 

 

 8. Informacja nt. stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Opolskiego w roku 
szkolnym 2020/2021. 
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M.JUREK (dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówiła przedmiotową informację – w 
załączeniu XXXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja informację przyjęła. 

 

*** Komisja przyjęła informację nt. stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu 

Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

 9. Podsumowanie realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla 
regionu branżach”, realizowanego w ramach Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

 
M.JUREK (dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy) – omówiła przedmiotową informację – w 
załączeniu XXXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja informację przyjęła. 

 

*** Komisja przyjęła informację nt. realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia 

zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, realizowanego w ramach Działania 10.4 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

 

 10. Edukacja – edukacja prozdrowotna (odżywianie, ruch) społeczeństwa na wszystkich etapach 
edukacyjnych i osób dorosłych (ustawiczna)   analiza aktualnych działań i możliwości rozwoju. 

 
L.TOMCZAK (dyrektor RZPWE) – omówił przedmiotową informację – w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja informację przyjęła. 

 

*** Komisja przyjęła informację nt. „Edukacja – edukacja prozdrowotna (odżywianie, ruch) 
społeczeństwa na wszystkich etapach edukacyjnych i osób dorosłych (ustawiczna) analiza 
aktualnych działań i możliwości rozwoju”. 

 

 

 11. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
 
Zakończenie – godz. 1545 
Czas trwania posiedzenia – 1 godzina 40 minut 
 
 
Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

    GŁÓWNY SPECJALISTA  

       BIURO SEJMIKU 

      Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Dialogu Obywatelskiego     
            i Wielokulturowości 

 
             ROMAN KOLEK 

 


