
PROTOKÓŁ NR 7/2011 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 18 listopada  2011 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszeni goście 
w posiedzeniu brał udział 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. Wypracowanie wniosków z posiedzeń wyjazdowych Komisji. 
5. Sprawy róŜne. 
6. 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 wypracowanie wniosków 
z posiedzeń wyjazdowych Komisji.  
Tytułem wprowadzenia Przewodniczący Komisji poinformował, iŜ po wizytach 
w poszczególnych placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, których 
celem było zapoznanie się ze stanem infrastruktury szkolnej, w dniu dzisiejszym 
Komisja winna wypracować wnioski z tego posiedzenia, a następnie przedstawić 
je Radzie Powiatu. Pan Bogdan Batorek zaproponował aby przyjąć omawianie 
efektów posiedzeń wyjazdowych następowało poszczególnymi placówkami, 
zgodnie z kolejnością objazdu. 
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Pierwszą placówką był Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 

Rawskiej. 
Placówka ta w roku przyszłym obchodzić będzie 50 lecie jej funkcjonowania.  
Oceniając sytuację tej placówki członkowie Komisji zgodnie stwierdzili, 
iŜ placówka ta i Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej wymagają 
szczególnej uwagi ze strony organu prowadzącego, gdyŜ zaniedbania w stanie 
infrastruktury są tam największe. 

Szkoła ta wymaga pilnych inwestycji  takich jak termomodernizacja ścian 
i dachu oraz poprawy stanu technicznego sali gimnastycznej. Pilnej realizacji 
wymaga poprawa sytuacji w szatniach, szczególnie w szatni do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego. RównieŜ wyposaŜenie niektórych sal lekcyjnych wymaga 
wymiany, gdyŜ obecne pochodzi z przed 30 lat. 

Zdaniem Radnego Tomasza Lesiaka szkoła wymaga nie tylko większych 
środków, ale równieŜ większej kreatywności i innego zarządzania ze strony  obecnej 
dyrekcję. Według Radnego brakuje pomysłu na przyszłość tej placówki. Nie 
najlepszy wizerunek, nie zachęca uczniów do podejmowania nauki w tej placówce, 
co przełoŜy się z pewnością na nabór w latach kolejnych.    

Pogląd ten podzieliła równieŜ Radna Franciszka Wójcicka. Zwróciła uwagę 
na konieczność pozostawiania w dyspozycji placówki wszelkich dodatkowych 
środków wypracowanych z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu. Środki te mogą 
być jednym z elementów likwidacji widocznych zaleglości.   

Radna Katarzyna Urbańska zwróciła uwagę na nienajlepszy ogólny wygląd 
pomieszczeń szkolnych. Panuje w niej szarość i wystrój dalece odbiegający 
od obecnych standardów. Witać gołym okiem braki i niedostatek. Przykładem jest 
sala gimnastyczna z pękniętą tablica do kosza, szatnia gdzie panuje totalny zaduch 
i brakuje świeŜego powietrza, czy malutka biblioteka z wyposaŜeniem z lat 70 tych. 
Jest to jedyna placówka nie posiadająca urządzonej siłowni. W celu pełnego 
zobrazowania potrzeb wskazane wydaje się sporządzenie przez dyrektorów 
placówek zbiorczego zapotrzebowania na środki z podziałem na rodzaje 
planowanych wydatków. Konieczne jest równieŜ przekazanie dyrektorom pewnej 
puli środków na samodzielne realizowanie bieŜących wydatków takich jak: 
malowanie czy drobne naprawy.   

Odnosząc się do głosów przedmówców Starosta Józef Matysiak stwierdził, 
iŜ krytyczne głosy mogą spowodować wraŜenie, Ŝe Dyrekcja ZSP w Białej Rawskiej 
w sposób nienaleŜyty realizuje swoje obowiązki. Zdaniem mówcy tak nie jest. 
Obecny stan infrastruktury szkolnej jest wynikiem historycznych uwarunkowań 
tej placówki, wynikających z róŜnej aktywności jej dyrektorów. Dokonując oceny 
obecnej sytuacji nie moŜna odrywać się od stanu w jakim powiat przejął szkolnictwo 
ponadgimnazjalne. W stosunku do stanu szkół prowadzonych przez gminy, 
do nadrobienia mamy 10 letni okres.  

Kolejną placówką był Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.  
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Pilną kwestią jest wykonanie docieplenia i pokrycie drugiej połowy dachu 
na budynku warsztatów szkolnych.  Szkoła została gruntownie zmodernizowana 
i prezentuje się, zarówno na zewnątrz  jak i wewnątrz dobrze.   

  
Następną placówką było Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej. 

W tej placówce konieczne jest wykonanie remontu toalet na pierwszym piętrze 
budynku szkolnego. Kolejnym zadaniem jest rozbudowa sali gimnastycznej. 
 W Zespole Szkół Ponadgiomnazjalnych im. Władysława Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej najwaŜniejszą potrzebą jest wymiana pokrycia dachowego 
na starej części budynku szkoły. 
 Kolejną placówką była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie 
Mazowieckiej. Do najpilniejszych potrzeb w tej placówce naleŜy modernizacja 
toalety dla podopiecznych poradni i dobudowanie wyjścia na zewnątrz 
przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. 
 Zwiększająca się ilość zadań powoduje konieczność zwiększenia powierzchni 
funkcjonowania placówki. 
 W następnej kolejności przystąpiono do omawiania sytuacji w Zespole 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.  NajwaŜniejszym zadaniem w tej 
placówce jest dokończenie wymiany okien. W następnej kolejności zakończenie 
termomodernizacji przez  zmianę pokrycia dachowego i docieplenie elewacji. 
Czynności te  znacząco wpłyną na zmianę niekorzystnego wizerunku placówki.  
 W roku bieŜącym na wymianę okien wydatkowano kwotę 60.000 zł. 
Całkowity koszt termomodernizacji wyniesie 1.200.000 zł.  Wnętrze placówki 
oraz jej wyposaŜenie nie budzi zastrzeŜeń.  
  Przewodniczący Komisji Bogdan Batorek za niezbędne uznał danie 
moŜliwości szkołom prenumeraty lokalnych gazet.  

Odnosząc się do wykazanych potrzeb Starosta Rawski zwrócił uwagę na 
konieczność dostosowania kolejności ich realizacji do faktycznych potrzeb 
budŜetowych. Jego zdaniem w roku 2012 jedynym  realnym zadaniem 
inwestycyjnym  moŜe być kontynuacja termomodernizacji w Zespole Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.  

 
 Ad. 5 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1200 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 
W załączeniu: 
 

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