
PROTOKÓŁ NR 20/2010 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

 odbytego w dniu 3 marca  2010 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszeni 
goście w posiedzeniu brali udział dyrektorowie i kierownicy internatów placówek 
oświatowych i oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Rawski  
oraz Pani  Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.  
 
 Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Zofia Winiarska.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. Analiza potrzeb inwestycyjnych w placówkach oświatowych i oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
4. Zapoznanie się z działalnością internatów funkcjonujących przy placówkach 

oświatowych..  
5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonała Przewodnicząca 
Komisji – Zofia Winiarska, witając zaproszonych gości i członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.  
Do treści powyŜszych protokołów uwag nie zgłoszono. 
Zostały one przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Następny  punkt porządku obrad  obejmował analizę potrzeb inwestycyjnych 
w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez 
Powiat Rawski. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Komisji poprosiła dyrektorów poszczególnych 
placówek. 
 Jolanta Popłońska – Dyrektor ZSP w Białej Rawskiej do najpilniejszych 
potrzeb inwestycyjnych zaliczyła: generalny remont szkoły z termomodernizacją 
ścian i dachu, wymianą okien w pozostałej części internatu oraz wymianą drzwi 
wejściowych do internatu. RównieŜ pilnej modernizacji wymagają łazienki dla 
dziewcząt w internacie. 
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 Pan Arkadiusz Woszczyk – Dyrektor LO w Rawie Mazowieckiej 
do najpilniejszych potrzeb zaliczył remont świetlicy z wymianą instalacji 
elektrycznej, oświetlenia i nagłośnienia. Istniej konieczność usunięcia zagrzybienia 
(zła wentylacja) i modernizacji łazienek dla dziewcząt oraz uzupełnienia instalacji 
grzewczej w klasach szczytowych. JeŜeli chodzi o potrzeby na zewnątrz budynku 
to za konieczną  mówca uznał wymianę rynien. 
 Pani Agata Malik – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie 
Mazowieckiej za najpilniejsze potrzeby uznała wymianę węzła sanitarnego, 
wydzielenia w.c. oraz dostosowanie wejścia do osób niepełnosprawnych. 
 Pan Andrzej Romańczuk – Dyrektor ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej za palącą potrzebę uznał remont generalny starej części szkoły 
tj. wymianę okien, termomodernizację elewacji, wymianę dachu lub wykonanie 
nadbudowy. Remontu wymagają łazienki., instalacja grzewcza oraz istniejący węzeł 
sanitarny. Do pilnych potrzeb mówca zaliczył równieŜ wykonanie ogrodzenia oraz 
zorganizowanie parkingu dla uczniów.  
 Pan Paweł Malik – Dyrektor Placówek Specjalnych określił stan budynku 
szkoły jako tragiczny. Pilnej naprawy wymaga dach (2400 m2), stolarka okienna (ok. 
170 okien), elewacja oraz cała infrastruktura wewnętrzna. Stare ciągi kanalizacyjne 
i wodne oraz brak prawidłowej wentylacji powodują zagrzybienie. Pilnej decyzji 
wymaga rozbiórka nieczynnego komina od byłej kotłowni.  
 Pan Radosław Kaźmierczak – Dyrektor ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej 
do najpilniejszych potrzeb zaliczył generalny remont budynku warsztatów. Stan tego 
budynku jest fatalny. Z kolei naleŜy dokonać termomodernizacji budynku sali 
gimnastycznej. Istnieje równieŜ konieczność, z uwagi na jej częstą awaryjność, 
wymiany całej instalacji cieplnej i kanalizacyjnej.  
 Odnosząc się do przedstawionych przez placówki potrzeb Przewodnicząca 
Komisji Zofia Winiarska poinformował, iŜ przedstawione w dniu dzisiejszym 
potrzeby inwestycyjne przekazane zostaną Zarządowi Powiatu. Komisja będzie 
śledziła prowadzone w tym zakresie działania przez Zarząd Powiatu. 
Zdaniem Radnego Krzysztofa  
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z działalnością 
internatów funkcjonujących przy placówkach oświatowych. 
 O zabranie głosu, celem przedstawienia ogólnej sytuacji finansowej internatów 
Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią  Jadwigę Majchrzak – Dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
Przewodnicząca Komisji 
     (-) Zofia Winiarska  
 


