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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia 22/22 

Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

w dniu 19 września 2022r. 
 

Rozpoczęcie – godz. 1215 
 
Lista obecności członków komisji w załączeniu. 
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Ośrodka Szkoleniowego Regionalnego Centrum Rozwoju 
Edukacji w Niwkach. 
 
Obrady prowadził ROMAN KOLEK – Przewodniczący Komisji. 
 

*  *  * 
 1.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
W posiedzeniu udział wzięło 6 radnych (lista obecności w załączeniu) 

1. Roman Kolek 
2. Martyna Nakonieczny 
3. Edyta Gola 
4. Danuta Trzaskawska 
5. Jolanta Wilczyńska 
6. Zuzanna Donath-Kasiura 

 
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 21/22. 
 
R.KOLEK – czy są jakieś uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji 21/22 wyłożonego do wglądu? – nie 
było uwag. 
Stwierdzam, że protokół został przyjęty.  

 
 3.  Porządek obrad. 
 
•••• Nauczanie języka mniejszości w świetle obowiązujących przepisów. 
•••• Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2022 

r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 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. 

•••• Informacja pt. „Z Programem Niwki przez 30 lat – jak się zmieniał na przestrzeni lat w 
zakresie realizacji celów i klientów, do których był adresowany”. 

•••• Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach – jako nowoczesna baza szkoleniowa w regionie w 
nowej odsłonie. 

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

 
GŁOSOWANIE   –   JEDNOGŁOŚNIE „ZA” (6) 
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 4. Nauczanie języka mniejszości w świetle obowiązujących przepisów. 
 
Z.HERUD (pełnomocnik ds. wielokulturowości) – omówiła przedmiotową informację – w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła przedmiotową informację. 
 

*** Komisja przyjęła informację nt. nauczenia języka mniejszości w świetle obowiązujących 
przepisów. 
 
 
 5. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 
2022 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 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. 
 
S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił przedmiotowe informacje – w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła przedmiotowe informacje. 
 

*** Komisja przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I 

półrocze 2022 r., informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 

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. 
 
 
 6. Informacja pt. „Z Programem Niwki przez 30 lat – jak się zmieniał na przestrzeni lat w 
zakresie realizacji celów i klientów, do których był adresowany”. 
 
H.FRANCZAK (wicedyrektor RCRE) i I.SZCZEPAŃSKA (kierownik projektu) – omówiły przedmiotową 
informację – w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła przedmiotową informację. 
 

*** Komisja przyjęła informację pt. „Z Programem Niwki przez 30 lat – jak się zmieniał na 

przestrzeni lat w zakresie realizacji celów i klientów, do których był adresowany”. 
 
 
 7. Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach – jako nowoczesna baza szkoleniowa w regionie w 
nowej odsłonie. 
 
S.ROZNIATOWSKI (wicedyrektor RCRE) – omówił przedmiotową informację – w załączeniu. 
 
R.KOLEK – stwierdzam, że Komisja przyjęła przedmiotową informację. 
 

*** Komisja przyjęła informację nt. Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach – jako nowoczesna 

baza szkoleniowa w regionie w nowej odsłonie. 
 8. Sprawy różne. 
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 9. Zamknięcie obrad. 
 

 
*  *  * 

 
Zakończenie – godz. 1430 
Czas trwania posiedzenia – 2 godziny 15 minut 
 
 
 
 
Protokołował:             

Radosław Nowosielecki 

    GŁÓWNY SPECJALISTA  

       BIURO SEJMIKU 

      Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Dialogu Obywatelskiego     
            i Wielokulturowości 

 
             ROMAN KOLEK 

 


