
UCHWAŁA Nr XLI/272/22

RADY GMINY STRZELECZKI

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Strzeleczki dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej 
na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”

Na podstawie § 25 ust. 3 pkt 2 Statutu Gminy Strzeleczki w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Gminy 
Strzeleczki nr XXVIII/176/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Apel Rady Gminy Strzeleczki dotyczący obniżenia wysokości subwencji oświatowej na 
edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, który stanowi 
złącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

1) Prezydentowi RP;

2) Marszałkowi Senatu RP;

3) Marszałkowi Sejmu RP;

4) Prezesowi Rady Ministrów;

5) Ministrowi Edukacji i Nauki;

6) Posłom i Senatorom z województwa opolskiego;

7) Wojewodzie Opolskiemu;

8) Opolskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Strzeleczki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1

do uchwały nr XLI/272/21

Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 27 stycznia 2022

Rada Gminy Strzeleczki z ogromnym zaniepokojeniem przyjęła przyjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej poprawki poselskiej zmniejszającej o niemal 40 min zł wysokość środków finansowych na nauczanie 
języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach.

Poprawka ta może mieć ogromy wpływ na dalszy rozwój szkolnictwa w gminie Strzeleczki jak i całego 
regionu, godzi ona bowiem w budżety samorządów utrzymujących niewielkie placówki edukacyjne. Bezpośrednie 
konsekwencje będą odczuwalne dla dzieci, ich językowej edukacji i dostępie do placówek szkolnych.

Przyjęcie tej poprawki przez Parlament RP oznacza bezpośrednie konsekwencje dla zamieszkujących naszą 
gminę obywateli polskich należących do niemieckiej mniejszości narodowej. 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 wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania 
obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”.

Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o ponowne 
przeanalizowanie skutków tej poprawki. Równocześnie apelujemy do Senatu RP o odrzucenie tej poprawki. 
Zwracamy się do Rady Ministrów RP o wsparcie naszego stanowiska w tej niezwykle ważnej kwestii. Uważamy, 
że ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego będzie godzić w dobro 
reprezentowanych przez nas mieszkańców.
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