
PROTOKÓŁ NR 3/2011 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 17 maja  2011 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszony gość 
w posiedzeniu brała udział Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pani  Jadwiga Majchrzak – 
Kierownik oddziału Oświaty, Kultury i Sportu w Wydziale Polityki Społecznej 
i Pan Radosław Kaźmierczak – Dyrektor ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
  
 Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Opinia w zakresie wykonania budŜetu za 2011 rok oraz informacja 

o zmianach w budŜecie roku bieŜącego.  
5. Opinia w zakresie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat rawski. 
6. Zaopiniowanie kalendarza imprez kulturalno – sportowych  na rok 2011.  
7. Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach światowych. 
8. Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych. 
9. Informacja o projektach organizacji  szkół prowadzonych przez powiat 

rawski. 
10. Sprawy róŜne ( informacja dot. realizacji projektu wspierania uzdolnień 

uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie rawskim).  
11. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, 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 porządku obrad. 
Do propozycji dzisiejszego porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
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Ad. 3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie wniesiono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował opinię Komisji w zakresie 
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2011 rok oraz informację o zmianach 
w budŜecie roku bieŜącego. 
 O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzenę Pakułę – 
Skarbnika Powiatu, celem przedstawienia sprawozdania z wykonania budŜetu 
za 2011 rok. 

Na wstępie mówczyni poinformowała, iŜ powyŜsze sprawozdanie zostało 
w ustawowym terminie złoŜone na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w szczegółowości takiej jakiej był 
uchwalany budŜet. W dalszej części swojego wystąpienia Starosta przedstawił dane 
liczbowe związane z wykonaniem budŜetu za rok 2010. 

Dochody planowane to 51 196 044 zł. Wykonanie 51 354 082,63 zł. 
tj. 100,3 % planu. 
Na dochody składają się: 
 Subwencje ogólne 

Planowana kwota subwencji to 26 229 321 zł. Wykonanie wyniosło 
26 229 321,00 zł,  tj. 100 % planu, z tego: 
                      plan          wykonanie                        % 
- subwencja oświatowa     22 078 957 zł        22 078 957,00  zł          100,0  % 
- subwencja równowaŜąca    1 458 709 zł              1 458 709,00  zł          100,0  % 
- subwencja wyrównawcza    2 691 655 zł             2 691 655,00  zł          100,0  % 
Subwencje stanowiły 51,1 % dochodów ogółem. 
 
Dotacje 
Kwota dotacji to 13 004 192 zł – plan. Wykonanie to  13 090 556,12 zł  tj. 100,7 %.  
W kwotach dotacji są dotacje z budŜetu państwa, dotacje z budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z funduszy europejskich. 
 
- Dotacje z budŜetu państwa 
Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 337 782 zł. Dotacje, jakie 
wpłynęły to kwota 5 321 018,48,00 zł tj. 99,7 % w tym: 
a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieŜące).  
    Plan 4 636 948 zł, wykonanie 4 635 258,53 zł tj. 100,0 % 
b) na zdania własne powiatu (bieŜące). 
   Plan 20 104 zł, wykonanie 19 912,34 zł tj. 99,0 %. 
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej.  
    Plan 9 730 zł, wykonanie 100,0 % tj. 9 730,00 zł 
d) na zadania z zakresu administracji rządowej – inwestycyjne.  
    Plan 5 000 zł, wykonanie  4 991,55zł tj. 99,8%. 
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e) na zadania własne powiatu – inwestycyjne. 
    Plan 666 000 zł, wykonanie  651 126,06 zł tj. 97,8%. 
 
- Dotacje z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 
Plan 1 253 908 zł. Wykonanie 1 398 723,85zł, tj. 111,5 % kwoty planowanej. 
Z budŜetów gmin ( bieŜące) plan 133 830 zł, wykonanie 195 189,92 zł, tj. 145,8 % 
kwoty planowanej. 
Z powiatów ( bieŜące ) 731 078  zł, wykonanie 827 752,57 zł, tj. 113,2 % kwoty 
planowanej. 
Z województwa (inwestycyjne) plan 389 000 zł, wykonanie 375 781,36 zł, tj. 96,6  
kwoty planowanej. 
- Dotacje z funduszy europejskich 
Plan 6 353 102 zł. Wykonanie 6 316 259,84 zł, tj. 99,4 % kwoty planowanej. 
Z funduszy europejskich ( bieŜące) 4 934 374 zł, wykonanie 4 897 531,63 zł, tj. 
99,2% kwoty planowanej. 
Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 1 418 728 zł, wykonanie 1 418 728,21 zł tj. 
100,0%. 
- Dotacje z funduszy celowych 
Plan 59 400 zł, wykonanie 54 553,95 zł tj. 99,4 zł środki z Funduszu Ochrony 
Środowiska (inwestycyjne). 
Dotacje ogółem stanowiły po stronie planów 25,4% dochodów, a po stronie 
wykonania            25,5 % dochodów powiatu. 
 
Dochody własne 
Na 2010 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 962 531 zł. 
wykonanie na koniec grudnia wyniosło 12 034 205,51 zł, tj. 100,6%. 
 
Na dochody własne składają się: 
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 
  Plan 5 310 847 zł, wykonanie 5 237 534,07 zł tj. 98,6% 
- środki pozyskane z innych źródeł (bieŜące). 
  Plan 106 019 zł, wykonanie 237 443,46 zł. tj. 224,0 %  
- środki pozyskane z innych źródeł (inwestycyjne). 
  Plan 364 000 zł, wykonanie 241 431,90 zł. tj. 99,4 %  
- wpływy z usług. 
  Plan 400 379 zł, wykonanie 410 644,01 zł tj. 102,6 % 
- wpływy ze sprzedaŜy   majątku. 
  Plan 2 744 000 zł, wykonanie 2 745 264,00 zł tj. 100,0%. 
- wpływy za druki komunikacyjne. 
  Plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 098 704,58 zł tj. 109,9 % 
- wpływy z najmu i dzierŜawy. 
Plan 378 453 zł, wykonanie 372 011,12 zł tj. 98,3 % 
- odsetki bankowe i inne. 
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  Plan 115 846 zł, wykonanie 108 649,80 tj. 93,8 % 
- środki z Funduszu Pracy 
  Plan 194 700 zł, wykonanie 100,0 % tj. 194 700,00 zł 
- wpływy z róŜnych dochodów i opłat.  
  Plan  322 030 zł, wykonanie 500 763,35 zł  tj.155,5%. 
- darowizny. 
Plan 20 269 zł, wykonanie 12 069,21 zł tj. 59,6 % 
- pozostałe dochody. 
  Plan 109 320 zł, wykonanie 118 806,06 zł tj. 108,7 % 
- pomoc finansowa z innych jst (bieŜące) 
Plan 80 000 zł, wykonanie 79 515,95 zł tj. 66,3% 
- pomoc finansowa z innych jst (inwestycyjne) 
Plan 816 668 zł, wykonanie 676 668,00 zł tj. 82,9% 

Dochody własne powiatu po stronie planu i wykonania stanowiły 23,4 % 
dochodów ogółem.  
Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera załącznik Nr 1. 
Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budŜetowej – działów, 
rozdziałów i rodzajów zawiera załącznik Nr 3. 
Załącznik Nr 3 zawiera równieŜ informację dotyczącą przychodów budŜetowych. 
 

Przychody wyniosły: plan 11 473 710 zł, wykonanie 11 473 710,00  zł, tj. 
100,0 % w tym: 
- kredyty i poŜyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym 
  Plan 9 884 210 zł, wykonanie 9 884 210,00 zł, 
- przychody z tytułu wolnych środków z roku 2009. 
  Plan 1 589 500 zł, wykonanie 100% tj. 1 589 500,00 zł. 
 

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 
58 295 012 zł. Wykonanie wyniosło 54 245 837,31 zł tj. 93,0 %. 
Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 
1.Wydatki bieŜące w wysokości 48 160 679 zł, wykonanie 46 132 731,36 zł tj. 
95,8% planu, w tym: 
a) jednostki budŜetowe kwota 39 497 027 zł, wykonanie 37 735 935,32 zł tj. 95,5% 
planu 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  28 736 429 zł, wykonanie 
28 005 789,18 zł tj. 97,5% planu, 
- zadania statutowe 10 760 598 zł, wykonanie 9 730 146,14 zł tj. 90,4% planu 
b) dotacje na zadania bieŜące 821 022 zł, wykonanie 759 044,24 tj. 92,4% planu 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 399 349 zł, wykonanie 1 328 567,38                      
tj. 94,9% planu 
d) poręczenia i gwarancje 766 667 zł, wykonanie 766 666,64 tj. 100% planu, 
e) obsługa długu 750 000 zł, wykonanie 685 740,43 zł tj. 91,4% planu 
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f) wydatki z udziałem środków UE 4 926 614 zł, wykonanie 4 856 777,35 zł tj.: 
98,6% planu 
2. Wydatki majątkowe w wysokości 10 134 333 zł, wykonanie 8 113 105,95 zł tj. 
80,1% planu w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 134 333 zł, wykonanie 8 113 105,95zł tj. 
80,1% planu, 
- w tym z udziałem środków UE 3 010 700 zł, wykonanie 2 045 218,97 zł tj. 67,9% 
planu 
- dotacje na inwestycje 45 000 zł, 45 000,00 zł. 

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w XI części informacji 
omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za  2010 r. 
Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach 
klasyfikacji budŜetowej zawiera załącznik Nr 4. 
Dług powiatu na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 18 667 757,00 zł  i stanowi 36,3% 
wykonanych dochodów roku 2010.  
Dług powiatu na 31 grudnia 2010 r.  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
24 978 867,77 zł  i stanowi 48,6  %  wykonanych dochodów roku 2010.                                                                        

W 2010 roku wypracowano wolne środki w wysokości 4 507 213,52 zł.                                    
Środki pochodziły z większego niŜ planowane wykonania dochodów oraz niŜszego 
wykonania wydatków. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było 
oszczędnościami po przetargowymi, niepełnym wykonaniem inwestycji (pływalnia). 
Pozostały oszczędności na wynagrodzeniach poniewaŜ osoby, dla których 
zaplanowano odprawy emerytalne nie odeszły na emerytury. Niewykonane wydatki 
bieŜące, finansowane z UE zostaną zrealizowane w 2011 roku. 

Sytuacja finansowa pozwoliła   na bezpieczne i terminowe spłaty 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek, Powiat nie korzystał z kredytu  
krótkoterminowego. 

Do przedstawionej informacji uwag nie było. 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji biorąc pod uwagę fakt, 

iŜ przychody roku 2010 zostały wykonane z przekroczeniem, a wydatki zostały 
wykonane w mniejszym niŜ zakładano zakresie, pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budŜetu  za rok 2010.  

 
 Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycje zmian w budŜecie roku 
bieŜącego dotyczące działu oświata. 

Proponuje się zmniejszenie rezerwy celowej, oświatowej o kwotę 324 000 zł, 
środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie następujących wydatków 
majątkowych: 
-170 000 zł, „Remont pomieszczeń w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownie 
zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną”. 
- 25 000 zł, „Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP 
w Białej Rawskiej wraz z instalacją zasuwy przeciwzalewowej”. 



 6 

- 19 000 zł, „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku 
SP ZOZ”. 
- 110 000 zł, „Zakup aparatury i sprzętu medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni 
automatycznej do endoskopów”. 
 W tym miejscy Dyrektor ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej – Radosław 
Kaźmierczak przybliŜył członkom Komisji wiedzę w zakresie wprowadzanego 
w placówce nowego kierunku kształcenia – technik mechatronik. Na realizację tego 
kierunku kształcenia placówka pozyskała środki zewnętrzne z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt zakłada wzrost umiejętności kluczowych 
30 uczniów w oparciu o rozwiązania niemieckie.  

Więcej informacji zawartych jest w specjalnie wydanej do celów promocji 
projekt ulotce zachęcającej do wyboru tego kierunku kształcenia. Kwota 170 000 zł. 
pozwoli dostosować pomieszczenia pracowni, które będą adaptowane 
z pomieszczeń warsztatów do wymogów związanych z praktyczną nauką zawodu. 
Na dzień dzisiejszy akces kształcenia się w tym kierunku zgłosiło 43 uczniów.  

Placówka zostanie doposaŜona w sprzęt specjalistyczny za kwotę 
przekraczającą wkład własny, czyli przekraczającą  100.000 zł. W ramach 
projektach zawodowych realizowanych z udziałem środków unijnych 
zrealizowanych zostanie ok. 1700 godzin dydaktycznych, co ma niebagatelne 
znaczenia dla 40 nauczycieli uczestniczących bezpośrednio w projekcie. 
W projekcie „mechatronik zawód przyszłości” godziny dydaktyczne będą 
realizowane w pracowni w Łodzi. Koszt dowozu uczestników oraz koszt kształcenia 
to kwota ok. 135.000 zł.  Jednak tylko ta placówka jest wyposaŜona w  sprzęt 
wymagany do praktycznej nauki tego zawodu. 

Za aktywność pracowników placówki w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
podziękowała Przewodnicząca Rady Powiatu - Maria CharąŜka. Pogratulowała  
odwagi w podejmowaniu decyzji  i efektów przejawiających się w coraz większym 
zainteresowaniu uczniów ta placówką. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji 
o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 

O przedstawienie zagadnienia Przewodniczący Komisji poprosił Pana 
Andrzeja Latka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. 

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat rawski przygotowały                      
na rok szkolny 2011/2012 - 1380 miejsc w 46 oddziałach.  
Odpowiednie typy szkół mogą przyjąć następujące ilości uczniów: 

• licea ogólnokształcące – 450 uczniów do 15 oddziałów, 
• technika – 630 uczniów do 21 oddziałów, 
• szkoły zawodowe – 300 uczniów do 10 oddziałów. 

Zaproponowano więc 32,6 % miejsc dla liceów ogólnokształcących, 45,7 % dla 
techników i 21,7 % dla szkół zawodowych. 
 Corocznie szkoły oferują więcej miejsc od liczby zgłaszających się 
absolwentów gimnazjów.  
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W roku szkolnym 2010/2011 przyjęto do klas I-szych 792 uczniów do 28 klas 
I-szych tj.: 

• do liceów ogólnokształcących - 349 uczniów do 12 oddziałów, 
• do techników – 325 uczniów do 12 oddziałów, 
• do szkół zawodowych 118 uczniów do 4 oddziałów. 

Przyjęto więc do liceów ogólnokształcących 44,1 % uczniów, do techników             
41 % uczniów i do szkół zawodowych 14,9 % uczniów.  Sytuacja ta wynika z niŜu 
demograficznego oraz decyzji rodziców i samej młodzieŜy odnośnie dalszej kariery 
edukacyjnej. Część absolwentów gimnazjów z terenu powiatu rawskiego podejmuje 
naukę na terenie innych powiatów bądź w Łodzi lub Warszawie. 
 W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Rawskiego część uczniów to 
równieŜ mieszkańcy sąsiednich powiatów – tomaszowskiego, skierniewickiego, 
grójeckiego. 
 Zmiany jakie wystąpiły w ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego naszego 
powiatu,  w porównaniu z latami poprzednimi to: 

• brak naboru do liceów profilowanych, 
• jedna z klas Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Rawie Mazowieckiej będzie realizować rozszerzony program nauczania z 
przedmiotów: biologia, geografia, język obcy, 

• jedna z klas Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
będzie realizować rozszerzony program nauczania  z przedmiotów: język 
angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

• Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej wprowadza w Liceum ogólnokształcącym 
specjalność sportową (siatkówkę) oraz dwa nowe zawody – technik kucharz i 
technik mechatronik, 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wprowadza                  
w Liceum Ogólnokształcącym dodatkowe zajęcia z „Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego” oraz rozszerzony program nauczania z przedmiotów: wiedza 
o społeczeństwie, język polski, matematyka, język angielski. 
Szkoły ponadgimnazjalne podejmują szereg działań w celu pozyskania jak 

największej ilości uczniów. Do najwaŜniejszych naleŜą - dni otwarte, wizyty                
w szkołach gimnazjalnych, udział  w targach edukacyjnych oraz propozycje nowych 
kierunków kształcenia. 

Pełna rekrutacja do klas I-szych jest gwarancją wykorzystania bazy szkolnej 
i pewnej pracy dla pedagogów. Swoją konkurencyjność mogły zaprezentować 
na „Powiatowych Targach Edukacyjnych” w dniu 31 marca 2011 roku. 

Na chwilę obecną, wykorzystując nabór elektroniczny, naukę w szkołach 
prowadzonych przez powiat rawski zadeklarowało 720 uczniów. Trwa jeszcze okres 
naboru dla uczniów w województwa mazowieckiego. 
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W trakcie dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę na konsekwencje 
związane z mniejszym od zakładanego naborem do klas pierwszych. 
Ma to bezpośrednie przełoŜenie na wysokość zatrudnienia kadry pedagogicznej. 
Najtrudniejsza sytuacja występuje w ZSP w Białej Rawskiej, gdzie zaplanowano 
nabór do 3 oddziałów, a aktualnie akces zgłosiło do liceum ogólnokształcącego – 19 
uczniów i techników o 5 specjalnościach – 57 uczniów. Sytuacja moŜe ulec 
poprawie albowiem trwa jeszcze nabór elektroniczny na terenie województwa 
mazowieckiego.  

Dyrektorzy placówek podejmują wysiłki aby zapewnić uczącym 
nauczycielom pełne etaty. Dodatkowym problemem jest brak zainteresowania 
w przechodzeniu nauczycieli na świadczenia emerytalne, mimo spełniania kryterium 
wiekowego.  
 Po dyskusji Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji wyraziła pozytywną 
opinię w zakresie przedłoŜonej informacji.  
  
Ad. 6  W tym punkcie Przewodniczący Komisji powrócił do przekazanego 
na poprzednim posiedzeniu Komisji kalendarza imprez kulturalno – sportowych 
na rok 2011.  
 Ze strony członków Komisji nie zgłoszono uwag, czy nowych propozycji 
do kalendarza imprez kulturalno – sportowych na rok 2011.  
Kalendarz imprez kulturalno – sportowych na rok 2011 uzyskał jednogłośnie 
pozytywną opinię Komisji.   
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował analizę potrzeb inwestycyjnych 
w szkołach i placówkach światowych. 

O głos poprosił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.  
Mówca zapoznał członków Komisji z wystąpieniami dyrektorów placówek, 
w których określili oni swoje potrzeby inwestycyjne.   
1.  Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika 

w Rawie Mazowieckiej: 
• remont i termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z wymianą 

okien, instalacji i inne, 
• termomodernizacja Sali gimnastycznej – podczas zimy temperatura w Sali 

często spadała poniŜej 8o C, nie moŜna przeprowadzić egzaminu maturalnego, 
• malowanie sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych, 
• wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej w budynkach szkoły, internatu, 

warsztatów – obserwujemy zuŜycie tych instalacji i zwiększoną 
ich awaryjność, 

• ogrodzenie całego boiska szkolnego, 
• wyłoŜenie kostką ścieŜek w „parku szkolnym”. 

 
2.  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej: 

• naprawa dachu na starej części szkoły, 
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• wymiana okien w pomieszczeniach starej części szkoły i w pomieszczeniach 
internatu, 

• docieplenie i malowanie elewacji budynku starej części szkoły, 
• ogrodzenie terenu szkoły (decyzja pokontrolna Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego). 
 
3.  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie 

Mazowieckiej: 
• konserwacja dachu na sali gimnastycznej, 
• wymiana części ogrodzenia wokół szkoły (od ulicy Słowackiego). 

 
4.  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej: 

• remont łazienek: jednej w internacie i dwóch w szkole, 
• termoizolacja szkoły i internatu, 
• remont dachu w internacie, 
• wymiana drzwi wejściowych w internacie, 
• wymiana lamperii drewnianej w klasach i na korytarzu, 
• wymiana okien w łączniku (szkoły i internatu), 
• parking przy boisku „Orlik”, 
• ogrodzenie placu szkolnego od strony boiska, 
• budowa hali sportowej. 

5.  Zespołu Szkół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej: 
• wymiana dachu ok. 2400m2 (obecnie dach jest pokryty papą smołową, który 

podczas deszczu przecieka), 
• wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami (167 szt.), 
• termomodernizacja całego budynku, 
• wymiana rynien i pół rynien, 
• wymiana instalacji hydraulicznej (centralnego ogrzewania oraz ciepłej i 

zimnej wody), 
• rozbiórka komina po byłej kotłowni (zagraŜa bezpieczeństwu), 
• wymiana stolarki drzwiowej (8 szt.), 
• naprawa chodników na terenie ośrodka. 

W placówce są równieŜ do wykonania bieŜące remonty: 
• szkoła: 

− malowanie kuchni dydaktycznej, 
− malowanie oraz wymiana wykładziny i listew w klasie nr 1, 
− malowanie korytarza (parter), 
− remont sali nauczania indywidualnego dostosowując ją do 

nowopowstałego zespołu rewalidacyjno – wychowawczego 
tj. malowanie oraz wymiana wykładziny i listew 

• internat: 
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− malowanie 2 sal, 
− wymiana wykładzin i listew w 6 salach, 
− malowanie łazienek na I i II piętrze, 
− malowanie korytarza na II piętrze. 

 
6.  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej: 

• wymiana dwóch par drzwi wejściowych do budynku, 
• wykonanie otworu drzwiowego i wymiana drzwi do łazienki (dostosowanie 

do potrzeb osób niepełnosprawnych), 
• wymiana wyposaŜenia, wyłoŜenie ścian w łazience, 
• zmiana ustawienia ścian działowych na piętrze budynku w celu utworzenia 

większych pomieszczeń do zajęć grupowych SI i logopedycznych, 
• remont łazienki na piętrze. 
• malowanie ścian wewnętrznych budynku, 
• wymiana pieca gazowego, z uwagi na bezpieczeństwo pracowników 

i klientów poradni oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków. 
 

Zdaniem Starosty Rawskiego najwaŜniejsze wyzwania inwestycyjne na 
najbliŜsze lata  to termomodernizacja Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej oraz dokończenia termomodernizacji w ZSP w Białej Rawskiej, 
głównie przez docieplenie dachu i dokończenie wymiany okien. Przy wyborze zadań 
inwestycyjnych dochodzi do dylematu, czy w pierwszej kolejności realizować 
wymianę pokrycia dachowego w ZSP w Rawie Mazowieckiej, czy na budynku 
rawskiego szpitala. 

Pewnym zaskoczeniem są wykazane potrzeby inwestycyjne przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckie.  
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył  oceny  aktywności placówek 
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Członkowie Komisji otrzymali pisemny materiał zawierający zbiorczy wykaz 
pozyskanych środków zewnętrznych za lata 1999 – 2011. 
Materiał ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9  Informacja o projektach organizacji  szkół prowadzonych przez powiat 
rawski. 

Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iŜ wszystkie placówki złoŜyły swoje 
projekty organizacyjne. Aktualnie trwają uzgodnienia i wyjaśnienia dokonywane 
z dyrektorami placówek. Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości zostaną 
przekazane do zatwierdzenia przez organ prowadzący. Opierając się na wynikach 
naboru elektronicznego moŜna juŜ stwierdzić, iŜ liczba uczniów przyjętych będzie 
mniejsza, w porównaniu do roku ubiegłego.  Pełna informacja będzie moŜliwa pod 
koniec miesiąca sierpnia br.  
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Ad. 10. W sprawach róŜnych omówiono następujące zagadnienia: 
- Przewodniczący Komisji uzyskał aprobatę do prowadzenia dalszych prac 
związanych  z autorskim projektem wspierania uzdolnień uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
- Na prośbę Przewodniczącego Komisji,  Pani Jadwiga Majchrzak wyjaśniła zasady 
powoływania ekspertów do prac w komisjach egzaminacyjnych związanych 
z ubieganiem się przez nauczycieli o awans  na kolejny szczebel zawodowy. 

Z uwagi na brak takich ekspertów w powiecie rawskim, organ prowadzący 
jest zmuszony do powoływania osób z zewnątrz, co wiąŜe się z koniecznością 
wypłacania oprócz kwot bazowych, kosztów dojazdu.  

 
Ad. 11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 16:40 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 

W załączeniu: 
 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 


