
UUCHWAŁA NR 157/XIII/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 26 października 2015 roku 

 

w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.
1
) oraz art. 48 ust.1 i art. 49 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.
2
). 

 
 
 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:   

 

§ 1
 

Powołuje się  Pomorską Radę Oświatową działającą przy Sejmiku Województwa Pomorskiego, 

zwaną dalej „Radą”.  

 

§ 2 
Radę stanowią: 

1) Marszałek Województwa Pomorskiego; 

2) Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego; 

3) Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; 

4) trzech radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego; 

5) przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku; 

6) przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku; 

7) przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego; 

8) przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich; 

9) sześciu przedstawicieli dyrektorów szkół i placówek oświatowych wskazanych przez organy 

prowadzące reprezentujących wszystkie typy szkół; 

10) przedstawiciel Rady Rodziców działającej przy szkole na terenie województwa 

pomorskiego; 

11) przedstawiciel młodzieżowej rady działającej przy jednostce samorządu terytorialnego 

województwa pomorskiego; 

12) przedstawiciel Rady Rektorów Województwa Pomorskiego; 

13) przedstawiciel niepublicznych szkół wyższych; 

14) po jednym przedstawicielu nauczycielskich związków zawodowych szczebla regionalnego: 

a) NSZZ „Solidarność”, 

b) Związku Nauczycielstwa Polskiego; 

15) przedstawiciel Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; 

16) dwóch przedstawicieli związków pracodawców będących członkami Pomorskiej Rady 

Przedsiębiorczości; 

                                    
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 

227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, 

poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 
219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, 

poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz.  979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. 

poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357. 



17) przedstawiciel Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

18) przedstawiciel Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych; 

19) przedstawiciel Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego; 

20) przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej; 

21) przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy; 

22) nie więcej niż 5 osób, które posiadają znaczący dorobek w zakresie edukacji. 

 

§ 3  

1. Przewodniczącym Rady jest Marszałek Województwa Pomorskiego. 

2. Zastępcą Przewodniczącego Rady jest osoba, o której mowa w § 2 pkt 3.   

 

§ 4  

W zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 2 – 22, Zarząd Województwa Pomorskiego ustala osobowy 

skład Rady: 

1) na podstawie uzyskanych informacji od podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 5 – 8, 12,  

14 – 18; 

2) na podstawie zaproszeń skierowanych do wybranych podmiotów, o których mowa w § 2  

pkt 9 – 11, 13; 

3) na podstawie wskazania przez Przewodniczącego Sejmiku osób, o których mowa w § 2  

pkt 4; 

4) wskazując osoby, o których mowa w  § 2 pkt 2 – 3, 19 – 22. 

 

§ 5 

 Zarząd Województwa Pomorskiego jest upoważniony do zmian osobowych w składzie Rady 

 w przypadku: 

1) cofnięcia Członkowi Rady rekomendacji uzyskanej od odpowiedniego podmiotu, o którym 

mowa w § 2 pkt 5 – 18; 

2) wystąpienia innej okoliczności uniemożliwiającej albo utrudniającej Członkowi Rady 

wykonywanie obowiązków Członka Rady. 

 
§ 6 

Ustala się regulamin działania Rady stanowiący załącznik do Uchwały. 

 

§ 7 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący 

       Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 

 

        Jan Kleinszmidt 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy  z dnia 7 września 1998 r. o systemie oświaty, zwanej dalej 

„u.s.o.”, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać radę oświatową 

działającą przy tym organie, ustalając: 

1) skład i zasady wyboru członków rady oświatowej; 

2) regulamin działania rady oświatowej. 

W myśl art. 48 ust. 2 u.s.o. do zadań rady oświatowej należy: 

1) badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu terytorialnego oraz 

przygotowywanie projektów ich zaspokajania; 

2) opiniowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wydatków na 

oświatę; 

3) opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek; 

4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty; 

5) wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty. 

 

Pierwsza Pomorska Rada Oświatowa została powołana uchwałą Sejmiku Województwa 

Pomorskiego Nr 792/XXXVII/14 z dnia 24 lutego 2014 roku. Kadencja tej Rady zakończyła się 

wraz z upływem kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego, który ją powołał. W związku  

z tym, niniejszą uchwałą powołuje się kolejną Pomorską Radę Oświatową, tym razem już na czas 

nieokreślony. 

 

Znacząca rola edukacji w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu i jego mieszkańców, mająca 

swoje odzwierciedlenie w  przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 458/XXII/12 

z dnia 24 września 2012 roku Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, zwanej dalej 

„Strategią”, a także w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej 

 i społecznej Aktywni Pomorzanie – jednym z narzędzi realizacji strategii, wskazuje jako konieczne 

podjęcie takich działań, które umożliwiają wdrażanie regionalnej polityki edukacyjnej mającej na 

celu rozwój i podnoszenie jakości pomorskie edukacji. Powołanie i działanie Pomorskiej Rady 

Oświatowej jest etapem realizacji zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego  

pn.: Uruchomienie sieci dialogu edukacyjnego w regionie w oparciu o rady oświatowe zawartego  

w Strategii. Uspołecznienie procesu podejmowania kluczowych decyzji w obszarze edukacji 

pozwoli na uzyskanie obiektywnej oceny projektów zmian strukturalnych w sferze edukacji oraz 

przyczyni się do pozyskania opinii we wszystkich istotnych dla regionu sprawach dotyczących 

pomorskiej edukacji Powołanie Pomorskiej Rady Oświatowej pozytywnie wpłynie także na 

realizację programów strategicznych i programów operacyjnych w zakresie edukacji,  

w województwie pomorskim. 

 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr …/XIII/15 

Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 26 października 2015 roku  

 
 

 

Regulamin działania 

Pomorskiej Rady Oświatowej 
 

 

§ 1 

Regulamin określa tryb i zasady działania Pomorskiej Rady Oświatowej, zwanej dalej „Radą”. 

 

§ 2 

Przewodniczący Rady, zwanym dalej „ Przewodniczącym”: 

1) zwołuje posiedzenia Rady; 

2) kieruje pracą Rady; 

3) reprezentuje Radę na zewnątrz. 

 

§ 3 

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada ustala plan i harmonogram swojej pracy. 

2. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

3. Przewodniczący lub upoważniony przez niego Członek Rady powiadamia  na piśmie 

Członków Rady o posiedzeniach Rady, podając jednocześnie porządek obrad, w terminie 

jednego miesiąca przed planowanym posiedzeniem Rady. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość powiadamiania o posiedzeniach 

Rady telefonicznie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej, co najmniej tydzień przed  

terminem posiedzenia. 

5. Dopuszcza się włączenie pod obrady spraw nie objętych porządkiem obrad. 

6. Za zgodą Przewodniczącego w posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby, stosownie 

do problemów podejmowanych na posiedzeniach Rady. 

 

§ 4 

1. Opinie Rady podejmowane są w formie uchwał. 

2. Uchwały Rady podejmowane są na posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 7. 

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Z posiedzenia Rady sporządza się pisemny protokół, który podpisuje Przewodniczący. 

Protokół przesyłany jest Członkom Rady. 

6. Przyjęcie protokołu następuje na kolejnym posiedzeniu Rady lub w trybie obiegowym,  

o którym mowa w ust.7. 

7. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie obiegowym,  za  pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

8. Tryb obiegowy polega na przesłaniu Członkom Rady projektu uchwały, z wyznaczonym 

terminem zajęcia stanowiska.  

9. Po upływie wyznaczonego terminu, na podstawie przesłanych uwag i opinii Członków Rady, 

zostaje opracowany ostateczny projekt uchwały, a następnie przesłany za pośrednictwem 

poczty elektronicznej Członkom Rady wraz z wyznaczeniem  terminu ustosunkowania się do 

ostatecznego projektu uchwały. 



10. Brak odpowiedzi Członka Rady po upływie wyznaczonego terminu uważa się za akceptację 

projektu uchwały przez Członka Rady i oddanie głosu za uchwałą. 

 

§ 5 

1. Rada może powoływać zespoły robocze, których pracami kieruje Członek Rady wskazany 

przez Przewodniczącego. 

2. Zespoły robocze mogą przedstawiać wnioski na posiedzeniach Rady. 

3. Z posiedzenia zespołu roboczego sporządza się pisemny protokół, który podpisuje Członek 

Rady kierujący pracą zespołu roboczego. Protokół przekazywany jest Przewodniczącemu. 

 

§ 6 

Przewodniczący sporządza roczne sprawozdanie z prac Rady.   

 

§ 7 

Warunki organizacyjno – techniczne niezbędne do pracy Rady, w tym sporządzanie protokołów, 

zapewnia Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

 

 


