
Projekt nr 17 
 
z dnia 08.02.2022r 
 

 
UCHWAŁA NR ...../2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego 
wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację 

w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 

Działając na podstawie: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), mając na uwadze negatywny wpływ poprawki poselskiej, wspartej 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zmniejszającej o blisko 40 mln zł wysokość środków finansowych 
na część oświatową subwencji ogólnej, przysługującej z tytułu nauczania zakresie języków mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w szkołach, Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się poparcie apelu Sejmiku Województwa Opolskiego zawartego w Załączniku do Uchwały 
Nr XXXVII/382/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 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”. 

§ 2. Do niniejszej Uchwały załącza się Uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXVII/382/2021 
z dnia 21 grudnia 2021 r. 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”. 

§ 3. Niniejszą Uchwałę przekazuje się: 

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) Prezesowi Rady Ministrów, 

5) Ministrowi Edukacji i Nauki, 

6) Posłom i Senatorom z województwa opolskiego, 

7) Wojewodzie Opolskiemu, 

8) Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, 

9) Związkowi Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 

10) samorządom z terenu województwa opolskiego, 

11) mieszkańcom Gminy Krapkowice za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy   
w Krapkowicach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz  na tablicach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

   

Burmistrz Krapkowic 
 
 

Andrzej Kasiura 
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Uzasadnienie 

Przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprawki poselskiej zmniejszającej o niemal 40 mln zł 
wysokości finansowych na nauczanie języków mniejszości i języka regionalnego w szkołach budzi ogromny 
niepokój. Poprawka ta może mieć ogromny wpływ na dalszy rozwój gminy Krapkowice i całego regionu. 
godzi ona bowiem w budżet samorządu. Bezpośrednie konsekwencje będą odczuwalne dla dzieci 
i młodzieży, ich językowej edukacji i dostępie do placówek edukacyjnych. 

Przyjęcie poprawki przez Parlament RP oznacza bezpośrednie konsekwencje dla zamieszkujących naszą 
gminę obywateli i obywatelek Polski, narodowości niemieckiej. Język jest kluczowym nośnikiem 
tożsamości kulturowej. Utrudnienie jego nauczania oznacza w dłuższej perspektywie egzystencjonalne 
zagrożenie istnienia mniejszości niemieckiej w naszym regionie. Artykuł  35 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: 
„Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych 
wolość zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej 
kultury.” 

Przedłożony projekt uchwały jest wyrazem poparcia dla apelu, który kierowany jest do Prezesa Rady 
Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o ponowne przeanalizowanie skutków tej poprawki. Apel 
Sejmiku Województwa Opolskiego kierowany jest do organów władzy państowej z prośbą o wsparcie 
stanowiska lokalnych samorządów w tej niezwykle ważnej kwestii. Zdaniem samorządów ograniczenie 
środków na nauczanie języków mniejszości i języka regionalnego będzie godzić w dobro reprezentowanych 
przez nas mieszkańców.
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