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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

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

regionalnego” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Turawa w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Gminy 
Turawa nr XXII/140/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. z póź.zm. uchwala się, co następuje: 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Rada Gminy Turawa przyjęła z niepokojem przyjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej poprawki 
poselskiej zmniejszającej wysokość środków finansowych na nauczanie języków mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz języka regionalnego w szkołach. 

Język jako główny nośnik tożsamości kulturowej ma ogromy wpływ na krzewienie własnych elementów 
kulturowych oraz wzmacnianie tożsamości kulturowej i współzależnej tożsamości społecznej oznaczającej 
proces umieszczania i definiowania siebie w różnych kategoriach społecznych. Człowiek przynależy 
równocześnie do wielu grup, więc tożsamość kulturowa i społeczna tworzy się poprzez nakładanie się 
różnych wpływów, którym podlega. Jeśli te wpływy są koidencyjne, to się wzajemnie wzmacniają, dzięki 
czemu następuje pełna identyfikacja kulturowa. Człowiek bez poczucia posiadanego dziedzictwa nie jest 
w stanie umacniać swej tożsamości. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Konstytucji, 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. Przyjęcie poprawki przez Parlament RP oznacza utrudnienie nauczania 
języka niemieckiego dzieci poprzez odebranie środków finansowych na edukację, a w konsekwencji uderza 
w Polskich obywateli narodowości niemieckiej zaburzając gwarancję równości i niedyskryminacji oraz 
ochrony praw i wolności obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych. 
Zmniejszenie środków na realizację prawa do nauki zagrozi w konsekwencji utrzymaniu i rozwojowi 
tożsamości kulturowej. Niedopuszczalnym jest aby ograniczanie wydatków odbywało się kosztem społeczności 
lub grup, które i tak często doświadczają marginalizacji w różnych sferach życia społecznego czy kulturalnego, 
a do których wspierania instytucje państwowe są w sposób szczególny zobowiązane. 

Poprawka ta godzi również w budżety samorządów utrzymujących niejednokrotnie niewielkie placówki 
edukacyjne i będzie miała wpływ na dalszy rozwój naszego regionu jak również Gminy Turawa, a w 
przyszłości zagraża bytowi mniejszości niemieckiej. 

Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów oraz 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 godzi 
w dobro reprezentowanych przez nas mieszkańców.
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