
PROTOKÓŁ NR 10/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 17 lutego  2012 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,               
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Pani GraŜyna 
Walewska –inspektor w Wydziale 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 z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi     
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji.  

5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyłączenia       
3-letniego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika       
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

6. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyłączenia       
3-letniego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9. 

7. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyłączenia       
3-letniego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
ul. Reymonta 14. 

8. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół      
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika    
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.  

9. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
ul. Reymonta 14.  
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10. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9. 

11. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia Ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej           
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w ponadgimnazjalną 3-letnią 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawie Maz. ul. Zwolińskiego 46. 

12. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej 
Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową     
w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9. 

13. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie załoŜenie          
3-letniego Gimnazjum Specjalnego w MłodzieŜowym Ośrodku 
Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 

14. Informacja w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w roku 2012 w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez powiat rawski. 

15. Sprawy róŜne   
16. 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 informację w zakresie projektu 
uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania                        
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 
O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Bogdan Batorek 
poprosił Pana Sławomira Stefaniaka – Sekretarza Powiatu.  
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Zgodnie z art.5 pkt 5 ustawy o działalności poŜytku publicznego                       
i wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego określają w drodze uchwały 
szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 
projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. Do tej pory część tej materii regulowała uchwała Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu 
rawskiego, dotycząca konsultacji z organizacjami pozarządowymi. W związku          
z zapisami ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie pojawiła się 
konieczność bardziej szczegółowego uregulowania tego zagadnienia. Zgodnie           
z uchwałą konsultacje, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art.3 pkt. 3 wyŜej powołanej ustawy, przeprowadzane będą           
w oparciu o zasady: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności. Przewidziane będą trzy formy konsultacji: 
pisemną, zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronie 
internetowej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i bezpośrednich spotkań 
z podmiotami, których dotyczy uchwała. Sekretarz Powiatu wyraził teŜ nadzieję,     
iŜ zaproponowana forma elektroniczna konsultacji pozwoli uczestniczyć większej 
ich liczbie w konsultowaniu projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących ich 
statutowej działalności, gdyŜ do tej pory na zaproszenia Starostwa do konsultowania 
takich aktów, udział ich był bardzo mały.  

Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia, Przewodniczący Komisji 
zapytał z czego wynika takie małe zainteresowanie organizacji pozarządowych 
konsultowaniem. Pan Sławomir Stefaniak odpowiedział, Ŝe wiąŜe się                        
to z finansowaniem konkretnych działań, które mają być przekazane do realizacji 
organizacjom pozarządowym i czy to dotyczy akurat działalności statutowej danej 
organizacji, ponadto Starostwo Powiatowe wspiera organizacje pozarządowe nie 
finansowo np. bezpłatnie udostępniając salę konferencyjną Starostwa Powiatowego. 
Innych głosów nie było. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłoŜonego projektu uchwały. 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
Omówienia tego zagadnienia dokonała Pani GraŜyna Walewska  – inspektor            
w Wydziale Polityki Społecznej. 

Niniejsze zmiany podyktowane są zmianą ustawy o systemie oświaty, która 
wejdzie w Ŝycie z dniem 1 września 2012 r. i dotyczyć będzie ustroju szkół 
ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat. Od 1 września 
2012r zaprzestaje się naboru do liceów profilowanych. Przepisy ustawowe nie 



 4 

przewidują likwidacji szkół będących w zespołach szkół, stąd konieczność podjęcia 
uchwał o wyłączeniu, w pierwszej kolejności, tych szkół z zespołu szkół.  
Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury likwidacji Liceum 
Profilowanego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. Przepisy ustawy o systemie 
oświaty nie stanowią podstawy prawnej do podjęcia działań polegających                 
na likwidacji włączonej w skład zespołu szkół, pozbawionej pełnej samodzielności 
organizacyjnej placówki oświatowej. W związku z powyŜszym przed podjęciem 
uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, naleŜy podjąć uchwałę o jej wyłączeniu           
z zespołu szkół. Pani Walewska wyjaśniła, Ŝe uchwała o wyłączeniu zespołu szkół 
jest etapem wstępnym do dalszych działań likwidacyjnych. 

W związku z tym, Ŝe trzy kolejne projekty uchwał dotyczyły wyłączenia 
liceów profilowanych wchodzących w skład szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu rawskiego Pan Przewodniczący Komisji zaproponował by zostały one 
zaopiniowane łącznie, gdyŜ uzasadnienie ich podjęcia jest takie samo. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłoŜone: projekt uchwały omawianej w tym punkcie i w dwóch 
kolejnych punktach, gdyŜ dotyczą one wyłączenia liceów profilowanych. 
 
Ad. 6  Ten punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie projektu 
uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego wchodzącego       
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9. 

Pozytywna opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – w punkcie 
poprzednim. 
 
Ad. 7  Kolejny punkt porządku posiedzenia obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

Pozytywna opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – w punkcie   
5 porządku obrad. 
 
Ad. 8 Następny punkt porządku posiedzenia Komisji obejmował wyraŜenie opinii             
w zakresie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. Omówienia 
projektu uchwały dokonała Pani GraŜyna Walewska  – inspektor w Wydziale 
Polityki Społecznej. 

Zmiany w ustawie o systemie oświaty jednoznacznie wskazują, Ŝe liceum 
profilowane dla młodzieŜy nie podlegają przekształceniu w licea ogólnokształcące 
dla dorosłych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące 
te licea, są zobowiązane podjąć uchwałę o zamiarze ich likwidacji.  
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Z wnioskiem o likwidację Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika            
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 zwrócił się dyrektor szkoły. W roku 
szkolnym 2010/2011 zakończyła edukację ostatnia klasa Liceum Profilowanego         
i obecnie nie jest prowadzone kształcenie w tej szkole - brak zainteresowania           
ze strony młodzieŜy nauką w tym typie szkoły. Z uwagi na brak kształcenia                
w Liceum Profilowanym, nie zachodzą przesłanki do informowania o zamiarze 
likwidacji szkoły rodziców uczniów. Ponadto zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) "z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę 
pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum 
profilowanego dla młodzieŜy..." Z uwagi na fakt, Ŝe w Liceum Profilowanym 
wchodzącym w skład ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. 
Zwolińskiego 46 nie funkcjonują Ŝadne klasy, likwidacji poddaje się cały typ szkoły. 
Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą procedurę likwidacji 
szkoły. 

Podobnie jak w przypadku trzech uchwał o wyłączeniu, trzy kolejne projekty 
uchwał dotyczyły zamiaru likwidacji liceów profilowanych wchodzących w skład 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego, w związku z czym Pan 
Przewodniczący Komisji zaproponował by zostały one zaopiniowane łącznie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłoŜone: projekt uchwały omawianej w tym punkcie i w dwóch 
kolejnych punktach, gdyŜ dotyczą one zamiaru likwidacji liceów profilowanych. 
 
 
 Ad. 9  Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14.  

Pozytywna opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – w punkcie             
8 porządku obrad. 
 
Ad. 10 Kolejny punkt – wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9. 

Pozytywna opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – w punkcie             
8 porządku obrad. 
 
Ad. 11 Następny punkt porządku obrad Komisji obejmował wyraŜenie opinii             
w zakresie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Ponadgimnazjalnej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46            
w ponadgimnazjalną 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawie Maz.             
ul. Zwolińskiego 46. 
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Z dniem 01 września 2012 r. wchodzi w Ŝycie ustawa z dnia 19 sierpnia 
2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.   
z 2011 r. Nr 205, poz. 1206). W wyniku wdroŜenia nowych przepisów                     
od 01 września 2012 r. struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmować 
będzie m.in. trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. W związku                                
z ujednoliceniem długości cyklu kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych 
dla młodzieŜy organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązane są 
do podjęcia uchwał   o zamiarze przekształcenia dotychczasowych 2-letnich 
zasadniczych szkół zawodowych w zasadnicze szkoły zawodowe o 3-letnim cyklu 
kształcenia. Zmiany o charakterze organizacyjnym, które zostaną wprowadzone       
w szkołach z dniem 01 września 2012 r. wynikają takŜe z nowej klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, poz 7). JednakŜe do uczniów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczęli naukę przed wejściem         
w Ŝycie nowego rozporządzenia tj. przed dniem  01 września 2012 r. stosuje           
się przepisy dotychczasowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
26 czerwca2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego         
(Dz. U. z 2007 r. Nr 124 poz. 860 z późn. zm). Zgodnie z §2 Rozporządzenia MEN  
z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy 
pierwszej szkół, które prowadzą kształcenie m. in. w zawodzie kucharz małej 
gastronomii. W wyniku przekształcenia 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
wchodząca w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 zgodnie z w/w 
rozporządzeniem będzie kształciła w zawodach wymienionych w treści uchwały        
- zmiana nazwy zawodu z "kucharz małej gastronomii" na "kucharz" - dotyczy 
naboru uczniów na rok szkolny 2012/2013. 
Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

W związku z tym, Ŝe dwa kolejne projekty uchwał dotyczyły przekształcenia 
ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych w ponadgimnazjalne 3-letnie 
szkoły zawodowe zarówno w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46 jak        
i w szkole w Białej Rawskiej przy ul. 15-go Grudnia 9, Przewodniczący Komisji 
zaproponował by zaopiniować je łącznie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłoŜone dwa kolejne projekty uchwały omawianej w tym punkcie 
i w punkcie następnym, dotyczące przekształcenia ponadgimnazjalnych 
zasadniczych szkół zawodowych w ponadgimnazjalne 3-letnie szkoły zawodowe 
zarówno w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46 jak i w szkole w Białej 
Rawskiej przy ul. 15-go Grudnia 9. 
 
Ad. 12 WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej            
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ul. 15-go Grudnia 9 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej     
ul. 15-go Grudnia 9. 

Pozytywna opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – w punkcie       
11 porządku posiedzenia Komisji. 
 
Ad. 13 Kolejny punkt przewidywał wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały    
w sprawie załoŜenia 3-letniego Gimnazjum Specjalnego w MłodzieŜowym Ośrodku 
Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 

Z wnioskiem o załoŜenie Gimnazjum Specjalnego w MłodzieŜowym Ośrodku 
Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 wystąpił dyrektor placówki. 
MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii obok Specjalnego Ośrodka Szkolno                    
- Wychowawczego wchodzi w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. Zgodnie z § 16 i 66 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych 
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieŜy w tych 
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt 
ich dzieci w tych placówkach w skład MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii musi 
wchodzić co najmniej jedna z następujących szkół: szkoła podstawowa specjalna, 
gimnazjum specjalne oraz szkoła ponadgimnazjalna specjalna. MłodzieŜowy 
Ośrodek Socjoterapii, w skład którego nie wchodzi Ŝadna z wyŜej wymienionych 
szkół moŜe funkcjonować tylko do 31 sierpnia 2012 roku. Obecnie wychowankowie 
MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej zgodnie ze statutem 
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 
uczęszczają do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno                  
- Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. W związku                
z powyŜszym warunkiem dalszego funkcjonowania MłodzieŜowego Ośrodka 
Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 jest załoŜenie Gimnazjum 
Specjalnego, które będzie wchodziło w jego skład. Zdecydowano, Ŝeby z jednej 
wymaganych rodzajów szkół utworzyć gimnazjum specjalne, gdyŜ do gimnazjum 
uczęszcza najwięcej osób tj. 18 uczniów. 

Pan Przewodniczący zapytał dlaczego nie moŜna utworzyć wszystkich trzech 
rodzajów szkół o których mowa w § 16 i 66 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. Pan Dyrektor Andrzej Latek wyjaśnił i tworzona 
jest jedna szkoła, którą wymaga przepis, Ŝeby nie likwidować MłodzieŜowego 
Ośrodka Socjoterapii; wybrano - gimnazjum specjalne bo tam jest najwięcej 
uczniów. Odpowiadając na wątpliwości Pana Przewodniczącego Bogdana Batorka     
i Pani radnej Katarzyny Urbańskiej Pani Walewska z kolei wyjaśniła,                       
Ŝe wychowankowie MOS, którzy będą uczęszczać do gimnazjum specjalnego będą 
mieć zajęcia łączone z wychowankami gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego, z zachowaniem podziału na klasy 1-3; osoby będą mieć osobne 
dzienniki lekcji. Pani radna Urbańska zapytała jeszcze jakie są kryteria 
przyjmowania dzieci do MOS–u. Pani Walewska odpowiedziała, Ŝe to moŜe być 
wyrok sądu o umieszczeniu osoby w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii,             
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na wniosek innych samorządów jak i na wniosek rodziców. Nauczyciele mają 
specjalne dodatki za prace z takimi dziećmi. Pan radny Marek Dobek wyraził obawę 
czy słusznym i zgodne z prawem jest, Ŝe z jednego gimnazjum tworzone są dwa 
gimnazja a programy nauczania są takie same i czy organ nadzoru pedagogicznego 
nie uzna tego za uchybienie. Pan Dyrektor Latek wyjaśnił, iŜ jest to problem 
następczy i zorganizować będzie musiał to dyrektor placówki. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie załoŜenia        
3-letniego Gimnazjum Specjalnego w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii            
w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 
 
Ad. 14 Informacja w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 
2012 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat rawski. 

Informację tą przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej. Poinformował, Ŝe kaŜdy z dyrektorów szkół w swoim planie 
finansowym otrzymuje informację jaką kwotę na dany rok moŜe wykorzystać na 
dofinansowanie. Ogólnie na 2012 r. na wszystkie szkoły jest to kwota 123.937,00 zł. 
Wysokość maksymalna na nauczyciela, która moŜe być przyznana przez dyrektora 
szkoły to 1400zł – kwotę taką ustalił Zarząd Powiatu Rawskiego. Wykonanie 
dofinansowania w roku 2011 wyniosło 50%. Komisja przyjęła tak przedstawioną 
informację. 

 
Ad. 15 W sprawach róŜnych Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iŜ Zarząd 
Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na przystąpienie do programu „Edukacyjne 
Wrota Regionu Łódzkiego” w ramach którego przewidziane jest zaopatrzenie szkół, 
gdzie organem prowadzącym jest Zarząd, w sprzęt komputerowy i multimedialny 
(tablice multimedialne z laptopami, serwery, urządzenia wielofunkcyjne, 
oprogramowanie). Wnioski i zapotrzebowanie przez dyrektorów składane były do 
końca stycznia br. Dla Powiatu Rawskiego przewidziane jest około 455.000,00 zł. 
Wkład własny w programie musi wynieść 15%. Instytucją wiodącą jest Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. Na jedną szkołę (poza Specjalnym Ośrodkiem Szkolno                  
- Wychowawczym), podlegającą Powiatowi Rawskiemu, powinno przypaść ponad 
100 tys. zł w sprzęcie, który przewiduje program.   
  
Ad. 16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 11 20 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj. 


