
PROTOKÓŁ NR 6/2011 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 21 października  2011 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszeni goście 
w posiedzeniu brali udział: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu i Pan 
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.  
  
 Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek.   
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Prezentacja „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”. 
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany 

nr Uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku  dotyczącej regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. 

6. Informacja o stanie realizacji przez powiat zadań oświatowych za rok 
szkolny 2010/2011.  

7. Informacja o stanie realizacji kalendarza imprez kulturalnych. 
8. Wyjazd do placówek.   
9. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając zaproszonych gości i członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził 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. 
 
Ad. 3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie wniesiono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował prezentację „Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi”. 



 2 

 O przedstawienie najwaŜniejszych elementów programu Przewodniczący 
Komisji poprosił Sekretarza Powiatu -  Sławomira Stefaniaka. 

Mówca swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia sytuacji prawnej. 
Przypomniał, iŜ zgodnie z art. 5a ust. 1 wyŜej cytowanej ustawy Rada Powiatu 
uchwala Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.  

Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu 
społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między 
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz z innymi  podmiotami, 
określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie a takŜe wzmocnienie współpracy na rzecz realizacji 
waŜnych celów społecznych. Program ma słuŜyć zapewnieniu organizacjom jak 
najlepszych moŜliwości do działania na terenie powiatu opartych na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron,  partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji i  jawności.  Podmiotami współpracy prowadzącymi swą działalność 
na terenie powiatu lub dla mieszkańców powiatu są: 
1) organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych; 
2) organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku w tym: 
a) stowarzyszenia, 
b) fundacje, 
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych 
(np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze), 
d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

W roku 2012 planowana jest współpraca o charakterze niefinansowym 
i finansowym.  

Współpraca o charakterze niefinansowym moŜe być prowadzona 
w szczególności poprzez: 
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złoŜonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji 
publicznej, 
4) udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie uŜyczenia sprzętu, 
bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji, 
5) organizowanie spotkań pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu, 
6) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne 
organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług 
na rzecz społeczności lokalnej), 
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7) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom 
np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków, 
8) pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 
9) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu 
działań słuŜących zaspokojeniu potrzeb. 

Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane 
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie: 
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
2) ochrony i promocji zdrowia; 
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego; 
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
5) pomocy społecznej; 
6) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
7) wspierania lokalnych organizacji pozarządowych. 

Współpraca o charakterze finansowym jest odpowiedzią na złoŜone przez 
organizacje pozarządowe oferty współpracy i realizacji przez nie zadań publicznych 
na podstawie powierzenia. 

Takimi podmiotami są: Uniwersytet III Wieku w Rawie Mazowieckiej, 
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Rawie Mazowieckiej, 
Fundacja Biuro Projektów Lokalnych i Fundacja Edukacji Muzycznej „PRO 
MUSICA”.  Szczegółowe kwoty wnioskowanego wsparcia zostaną przedstawione 
na Zarządzie Powiatu. Planuje się, iŜ źródłem finansowania powyŜszych zadań 
będzie subwencja oświatowa.  

Członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do wniosków złoŜonych przez 
poszczególne podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe realizacji zadań 
publicznych. Wnioskują o zwiększenie kwoty wysokości  zadania realizowanego 
przez Fundację Edukacji Muzycznej „PRO MUSICA”. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Sekretarza Powiatu w zakresie 
proponowanej treści Programu  pytań nie było. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku  dotyczącej 
regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

O omówienie projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił Pana 
Andrzeja Latka - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. 

Wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym 
załącznik do Uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli wynika z następujących przesłanek:  

- w § 2 pkt 3, w § 4 ust. 4, w § 5 ust. 6, w § 8 ust. 1 pkt 2, w § 8 ust. 6 pkt 2 lit d, 
skreślono wyraz „placówka” dla ujednolicenia nazewnictwa. Zamiast uŜytych 
słów „szkoła/placówka” zastosowano jeden wyraz „szkoła”;  
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- w § 4 ust. 4 uwzględniono moŜliwość wyodrębnienia w planie finansowym szkoły 
za zgodą Zarządu Powiatu w uzasadnionych przypadkach, środków wyŜszych niŜ 
2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze względu 
na występujące dysproporcje w moŜliwości przyznawania dodatku w szkołach 
z małą ilością etatów nauczycielskich tj. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
w Rawie Mazowieckiej i szkołach, gdzie ilość etatów jest znacznie większa, 
a co za tym idzie większa jest pula środków na przyznawanie dodatku 
motywacyjnego nauczycielom;  

- w § 8 ust. 7 pkt 1 dodany został zapis umoŜliwiający dyrektorowi Wydziału 
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego występowanie z wnioskiem o nagrodę 
Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej;  

- w § 8 ust. 7 pkt 2 lit. b) zmieniono nazwę dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego na dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Starostwa Powiatowego, zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wprowadzoną Uchwałą 
nr V/39/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 marca 
2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej;  

- w § 8 ust. 10 pkt 1 zmieniono nazwę Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
na Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego, zgodnie ze zmianą 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
wprowadzoną Uchwałą nr V/39/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej;  

- w § 8 ust. 12 zmieniono nazwę Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu i  Promocji, zgodnie ze zmianą Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wprowadzoną 
Uchwałą nr V/39/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 
marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Ponadto Radna Katarzyna Urbańska zwróciła uwagę na przyjęty zapis 
ujednolicający,  Ŝe do szkół/placówek” stosuje się zapis  „szkoła”. Uzgodniono, 
iŜ kwestię tę przeanalizuje ponownie prawnik. 
 Członkowie Komisji zwrócili uwagę na konieczność uzupełnienia treści 
uzasadnienia dołączonego do projektu uchwały o proponowane zmiany 
obejmujące: § 2 pkt 3, w § 4 ust. 4, w § 5 ust. 6, w § 8 ust. 1 pkt 2, w § 8 ust. 6 pkt 
2 lit d.  
 Do uzasadnienia przedstawionego przez Dyrektora Andrzeja Latka innych 
uwag nie było. 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady 
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Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku  dotyczącej 
regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
 
Ad. 6 W tym punkcje informację o stanie realizacji przez powiat zadań oświatowych 
za rok szkolny 2010/2011 przedstawił Pan Andrzej Latek - Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej. 
 Radni  otrzymali razem z pozostałymi materiałami na najbliŜszą sesję 
obszerną  tabelaryczną informację obrazującą całość zagadnienia.   

Zdaniem Dyrektora Andrzeja Latka, jakość kształcenia stanowi najwaŜniejszą 
wykładnię realizacji zadań dydaktycznych w szkołach. Na ocenę jakości kształcenia 
składa się wiele czynników, ale najwaŜniejszy z nich to czynnik ludzki. 
ZaangaŜowanie nauczycieli, innowacyjność procesu nauczania, inspirowanie 
uczniów do rozwoju swoich zainteresowań stanowią o wizerunku szkoły 
w środowisku lokalnym.  
 Ustawa o systemie oświaty art. 5a zobowiązuje do przedstawienia Radzie 
Powiatu do dnia 31 października kaŜdego roku informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów. 
 Przedstawiony materiał zawiera informacje o działalności szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez powiat rawski, zestawienie wyników egzaminów 
maturalnych i zawodowych przeprowadzonych  w szkołach ponadgimnazjalnych, 
egzaminów przeprowadzonych w szkołach specjalnych oraz analizy wyników 
nauczania w poszczególnych szkołach, a takŜe frekwencję, czytelnictwo i losy 
absolwentów. 

Według Przewodniczącego Komisji – Bogdana Batorka, dla ułatwienia 
dokonania oceny wyników z poszczególnych egzaminów naleŜy je zestawić 
z wynikami podobnych placówek, osiągniętymi na terenie województwa i kraju. 

Dyrektor Andrzej Latek zobowiązał się, Ŝe na sesję materiał ten będzie 
uzupełniony o powyŜsze dane.  
 Do przekazanego Radnym materiału innych uwag nie było. 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. 

Ad. 7 Następny punkt porządku obrad obejmował informację o stanie realizacji 
kalendarza imprez kulturalnych i sportowych. 

Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iŜ wszystkie pozycje uwzględnione 
w kalendarzu zostały zgodnie z planem zrealizowane, za wyjątkiem 2 zadań 
kulturalnych, których realizacja została przesunięta na miesiąc listopad. Z imprez 
sportowych do zrealizowania pozostał jedynie turniej strzelecki z okazji Dnia 
Niepodległości, który odbędzie się w listopadzie. Pełne sprawozdanie z realizacji 
kalendarza nastąpi po zakończeniu roku.  

Ad. 8 Ten punkt porządku obrad obejmował wizytę w placówkach oświatowych 
i  oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez powiat rawski.   
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Ad. 9 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1600 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 
W załączeniu: 
 

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


