
PROTOKÓŁ NR 9/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 27 stycznia  2012 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszeni 
goście w posiedzeniu brali udział: Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 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. Informacja w zakresie projektu uchwały w sprawie  zniesienia 

współwłasności nieruchomości gruntowej połoŜonej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 

5. WyraŜenie opinii w kwestii sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat rawski. 

6. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2012. 
7. Sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:30 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. 
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Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację w zakresie projektu 
uchwały w sprawie  zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej połoŜonej 
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej. 
O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Bogdan Batorek 
poprosił Pana Stefana Goryczkę – Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami.  
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwrócił się do Zarządu Powiatu Rawskiego, 
z wnioskiem o zniesienie współwłasności w nieruchomości, w której Powiatowi 
Rawskiemu przysługuje udział wynoszący 1/5, a miastu Rawa Mazowiecka udział 
w wysokości 4/5 Miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków nr działek 318/6 i 318/11 o pow. 1,3770 ha. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przychylił się do powyŜszego wniosku. Konsekwencją 
jest przedkładana uchwała, stanowiąca podstawę do zawarcia stosownego aktu 
notarialnego.  
Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia, Przewodniczący Komisji poprosił 
o wyjaśnienie, jak będzie wyglądała kwestia wzajemnych rozliczeń finansowych. 
Opowiadając Dyrektor Goryczka oświadczył, iŜ kwota dotychczas przekazana przez 
powiat na budowę pływalni zostanie w całości zwrócono. Jest to kwota 1.234.850 zł. 
Zarząd Powiatu jest w trakcie uzgadniania warunków zwrotu przedmiotowej kwoty. 
Przy formie spłat ratalnych określona zostanie ich wysokość i stopa oprocentowania.  
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w kwestii 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat rawski. 
 Omówienia tego zagadnienia dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej. 
Swoje wystąpienie dyrektor Andrzej Latek rozpoczął od przypomnienia, iŜ ustawa 
Karta Nauczyciela nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia nauczycielom 
średnich wynagrodzeń ustalonych w ust.3 art. 30 w/w ustawy. Od 1 września 2011 
roku wynoszą one: 

• dla nauczyciela staŜysty – 2.618,10 zł. 
• dla nauczyciela kontraktowego – 2.906,09 zł. 
• dla nauczyciela mianowanego – 3.770,06 zł. 
• dla nauczyciela dyplomowanego – 4.817,30 zł. 

Zasady obliczania średnich wynagrodzeń określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia kaŜdego roku 
organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza 
analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków 
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na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń 
oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego.  

W przypadku nie osiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich 
wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego 
ustala kwotę róŜnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 
nauczycieli w danym roku w składnikach o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty 
Nauczyciela a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń 
nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3, ustalonych w danym roku. 

Kwota róŜnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających 
wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę róŜnicy, w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacona w terminie 
do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego 
wyliczono kwotę róŜnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego 
ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich 
wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce 
samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę róŜnicy. 

W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który 
podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, 
z uwzględnieniem wysokości kwoty róŜnicy, o ile wystąpiła. 

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada 
sprawozdanie w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie 
obrachunkowej, a takŜe organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu 
terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom 
zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

W roku 2011 nie wystąpiła sytuacja, w której Powiat Rawski musiałby ustalić 
dodatki uzupełniające. Powiat wydał na wynagrodzenia nauczycieli więcej 
o 788.506,40 zł., niŜ określa to art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.  

W poszczególnych szkołach i placówkach sytuacja finansowa nauczycieli 
przedstawia się następująco: 
1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie 
Mazowieckiej spełniono wymagania art. 30 ust 3 ustawy KN w stosunku 
do nauczycieli kontraktowych i mianowanych natomiast wystąpiły róŜnice wymagań 
co do nauczycieli staŜystów i dyplomowanych. Generalnie szkoła wydała mniej 
o 32.246,40 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela. 
2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej spełniono wymagania art. 30 ust. 3 ustawy KN w stosunku 
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do wszystkich nauczycieli. Generalnie szkoła wydała więcej o 109.844,35 zł niŜ 
wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela. 
3. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej spełniono wymagania 
art. 30 ust. 3 ustawy KN w stosunku do wszystkich nauczycieli. Generalnie szkoła 
wydała więcej o 60.726,63 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela. 
4. W Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej spełniono wymagania art. 30 ust. 3 ustawy KN                      
w stosunku do nauczycieli kontraktowych i dyplomowanych natomiast wystąpiła 
róŜnica wymagań co do nauczycieli staŜystów i mianowanych. Generalnie szkoła 
wydała więcej o 151.085,62 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie 
Nauczyciela. 
5. W Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej spełniono wymagania 
art. 30 ust. 3 ustawy KN w stosunku do wszystkich nauczycieli. Generalnie 
placówka wydała więcej o 526.723,17 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie 
Nauczyciela. 
6. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej nie spełniono 
wymagań art. 30 ust 3 ustawy KN w stosunku do wszystkich nauczycieli. Generalnie 
placówka wydała mniej o 27.626.95 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie 
Nauczyciela. 
Wiceprzewodniczący Rady Marek Dobek poprosił o wyjaśnienie, czy prezentowane 
średnie naleŜy odnosić do poszczególnych placówek, czy do organu prowadzącego. 
W odpowiedzi Dyrektor Latek poinformował, iŜ powyŜsze średnie naleŜy odnosić 
do organu prowadzącego. 
 Do tak przedstawionej informacji innych uwag nie było. 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
przedłoŜone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
powiat rawski. 
 
Ad. 6  W tym punkcie Komisja wypracowała plan pracy Komisji na rok 2012 
w następującym kształcie: 
 

 
L.p.                                            Tematyka   Termin realizacji 
1. Zaopiniowanie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach 

nauczycieli za rok 2011.   
Styczeń 

2. Informacja na temat moŜliwości i sposobów pozyskiwania 
środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
działalność placówek oświatowych. 
Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania 
środków  zewnętrznych. 

Luty 

3. Ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia  oraz analiza 
realizacji zadań przez placówki oświatowe i oświatowo – 
wychowawcze w powiecie rawskim. 

Marzec 
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4. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno – 
sportowych organizowanych przez powiat rawski. 
Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach  
oświatowych. 

Marzec 

5. Wpływ wprowadzenia nowej podstawy programowej na  
zatrudnienie w szkołach ponadgimnazjalnych.  
Informacja w zakresie dochodów uzyskanych przez 
poszczególne placówki z wynajmu, dzierŜawy mienia 
powiatowego w roku 2011. 

Kwiecień 

6.  Stan bazy sportowo – rekreacyjnej w powiecie.  
Funkcjonowanie klubów sportowych na terenie powiatu – 
spotkanie z prezesami tych klubów. 

Kwiecień 

7. Spotkanie z przewodniczącymi komisji oświaty rad gmin  z 
terenu powiatu rawskiego: 
– określenie potrzeb edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych i sportowych dla dzieci i młodzieŜy, 
– określenie wspólnych działań na rzecz edukacji, kultury, 
wychowania i sportu.   

Maj 

8. Zapoznanie z projektami organizacyjnymi szkół na rok 
szkolny 2012/2013. 

Sierpień 

9. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych.  Cały rok 
10  Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek 

oświatowych. 
Omówienie spostrzeŜeń, wniosków z wyjazdowego 
posiedzeń Komisji i przedstawienie wniosków na sesji Rady 
Powiatu. 

Wrzesień - 
Październik 

11.  Analiza naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. 
Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych 
przez  Powiat Rawski. 
 

Październik 

12. Omówienie projektu budŜetu na rok 2013. 
Wypracowanie planu pracy Komisji 
 

Listopad – 
Grudzień 

 
 
Ad. 7 W sprawach róŜnych Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iŜ na kolejnej 
sesji planowanej na dzień 24 lutego br. pod obrady Rady wprowadzony zostanie 
pakiet uchwał oświatowych, związanych z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, 
no mocy której likwiduje się licea profilowane. Konsekwencją zmiany przepisów 
będzie konieczność  przygotowania i zatwierdzenia nowych statutów dla placówek.    
W Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  zostanie utworzona nowa 
placówka - szkoła podstawowa.  
Członkowie Komisji zwrócili się do Dyrektora Andrzeja Latka o zasygnalizowanie 
dyrektorom placówek aby informacje związane z wydarzeniami, róŜnego typu, 
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odbywającymi się z udziałem gości zewnętrznych, docierały równieŜ do członków 
Komisji.  
  
Ad. 8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1420 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Sylwester Krawczyk. 


