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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 14/21 

Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 21 grudnia 2021r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 833 
 
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 10 radnych. 

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

 
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 13/21. 
 
R.KOLEK – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 13/21 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 4.  Porządek obrad. 
 
R.KOLEK – czy do porządku obrad są uwagi? 

 
•••• Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa 

Opolskiego dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w 
zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 
2022”. 

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

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (9) 
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 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa 
Opolskiego dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie 
języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022”. 
 
Z.DONATH-KASIURA (członek Komisji/ Wicemarszałek Województwa Opolskiego) – omówiła 
przedmiotowy projekt uchwały – w załączeniu XXXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 
Z.DONATH-KASIURA – uwaga stylistyczna w drugim akapicie Apelu – zmiana „którymi” na „którą”. 
 
R.KOLEK – propozycja korekty ostatniego akapitu „oraz podjęcia działań mających na celu zmianę 
podejścia do finansowania nauki języków” 
 
J.WILCZYŃSKA – propozycja wprowadzenia poprawek stylistycznych i interpunkcyjnych. 
 
R.KOLEK – kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z wniesionymi uwagami 
stylistycznymi i interpunkcyjnymi? 
 

GŁOSOWANIE 
   „ZA” – 7    „PRZECIW” – 3   „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0 

 

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

„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia wysokości subwencji 

oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego na rok 2022”. 

Jednocześnie Komisja wnosi o dokonanie poprawek stylistycznych i interpunkcyjnych w 

treści apelu” 
 

 

 6. Zamknięcie obrad. 
 

*  *  * 
 
Zakończenie – godz. 853 
Czas trwania posiedzenia – 20 minut 
 
 
Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

    GŁÓWNY SPECJALISTA  

       BIURO SEJMIKU 

      Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Dialogu Obywatelskiego     
            i Wielokulturowości 

 
             ROMAN KOLEK 

 


