
PROTOKÓŁ NR 12/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 17 kwietnia  2012 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali teŜ: 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego, Pan Sławomir Stefaniak          
– Sekretarz Powiatu Rawskiego, Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pan Arkadiusz 
Woszczyk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej   
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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia przez 

Powiat Rawski z Gminą Rawa Mazowiecka w przedmiocie załoŜenia          
i prowadzenia przez Powiat Rawski Publicznego 3-letniego Gimnazjum    
w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie załoŜenia Publicznego            
3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 
PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.   

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.   

9. Sprawy róŜne.   
10. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając uczestniczących w posiedzeniu 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 porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
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Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie wniesiono   
- przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie. Omówienia projektu uchwały dokonała 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:  

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 dokonuje 
się korekty planów finansowych dochodów w zakresie udziałów we wpływach  
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji. 
Zmniejszone kwoty dochodów zostaną uzupełnione wpływami z tytułu udziału 
w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunkach bankowym powiatu.  
Zgodnie z pismem ŁUW Nr FN-I.3113.1.2012 dokonuje się korekty planów 
finansowych dochodów w zakresie dotacji celowych z budŜetu państwa na 
realizacje zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straŜy. 
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 361 924 zł, będzie to dotacja w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki majątkowe (inwestycyjne). 
Zwiększenie planu dochodów  z tytułu darowizn w Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej, środki zwiększą plan wydatków w placówce 1 985 zł. 
Zwiększenia:  
- 361 924 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. 
(Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową  kładki 
dla pieszych nad  rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyŜowania           
z drogą powiatową nr 4122E w  miejscowości Sadkowice”, dotacja w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
- 49 000 zł - opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa uŜytkowania 
wieczystego od  PKP SA,  infrastruktury technicznej wchodzącej w skład  
Rogowskiej Kolejki Dojazdowej; 
- 10 238 zł - Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” dotacja dla 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi; 
- 9 000 zł - Projekt „Starostwo Rawskie – Przyjazne obywatelom, nowoczesne    
i skuteczne” zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz 
urządzenia wielofunkcyjnego; 
- 600 000 zł - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej”; 
- 100 000 zł - „Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych     
w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”. 
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Zmniejszenia:  
- 1 820 000 zł, „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” zgodnie   
z aktem notarialnym Rep A nr 417/2012 została rozwiązana umowa nr 257/08 z dnia 
22 grudnia 2008 roku w przedmiocie wspólnych działań  w zakresie edukacji 
publicznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych oraz 
kultury fizycznej i turystyki poprzez budowę krytej pływalni i sztucznego lodowiska 
w Rawie Mazowieckiej”. 

Na pytanie Pana Przewodniczącego, Pani Skarbnik wyjaśniła, iŜ kwota  
10 238 zł to wkład własny Powiatu Rawskiego, na ten rok, do projektu „Edukacyjne 
Wrota Regionu Łódzkiego”. 

Pan Starosta Józef Matysiak zabrał głos w sprawie kwot: 600 000 zł i 100 000 
na termomodernizację budynków szkół, wyjaśniając, iŜ teraz dokonywane są te 
zmiany w budŜecie, Ŝeby inwestycje te moŜna było zrealizować w okresie 
wakacyjnym.  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie.  
 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały     
w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Rawski z Gminą Rawa Mazowiecka 
w przedmiocie załoŜenia i prowadzenia przez Powiat Rawski Publicznego 3-letniego 
Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20.  

Głos w tej sprawie zabrał Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, który poinformował, Ŝe z inicjatywą utworzenia gimnazjum wyszedł 
Samorząd Gminy Rawa Mazowiecka dla dzieci z terenów Gminy Rawa 
Mazowiecka przylegających do miasta Rawa Mazowiecka, uczęszczających            
do gimnazjów w mieście Rawa Mazowiecka.  Zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą 
zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie naleŜy do ich 
zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego,          
dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym 
(...). Prowadzenie publicznego gimnazjum nie naleŜy do zadań Powiatu, w związku 
z powyŜszym niezbędne jest zawarcie porozumienia z Gminą w sprawie załoŜenia     
i prowadzenia publicznego gimnazjum przez Powiat.  
Jak poinformował Pan Dyrektor Latek, w dniu 5 kwietnia 2012 r. Rada Gminy Rawa 
Mazowiecka podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Rawa 
Mazowiecka z Powiatem Rawskim w przedmiocie załoŜenia i prowadzenia 
publicznego gimnazjum. Po takiej uchwale Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
moŜliwe jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Rawskiego               
Po utworzeniu gimnazjum planuje się połączyć go w zespół z Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej              
ul. Kościuszki 20.  
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Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej ul. 
Kościuszki 20 dysponuje zarówno bazą lokalową jak i wykwalifikowaną kadrą 
pedagogiczną. 

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała czy zgodnym z prawem będzie 
podjęcie, na tym samym posiedzeniu Rady, uchwały o wyraŜeniu zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Rawa Mazowiecka a następnie uchwały o załoŜeniu 
gimnazjum przy LO, nie znając treści porozumienia.  

Odpowiadając Pan Dyrektor Latek wyjaśnił, Ŝe taki tryb postępowania 
konsultowany był w Kuratorium Oświaty i Ministerstwie.  

Pani radna Urbańska zapytała co będzie w treści porozumienia, dlaczego radni 
otrzymali statut gimnazjum a nie zespołu szkół, czy powstanie gimnazjum przy 
liceum nie podwyŜszy kosztów na oświatę w budŜecie Powiatu, co będzie                 
z subwencją oświatową od września do grudnia 2012 roku. 

Pan radny Marek Dobek wyjaśnił, Ŝe na razie mówimy o dwóch odrębnych 
szkołach tj. gimnazjum i LO, które dopiero po podjęciu uchwały o połączeniu mogą 
mieć wspólny statut. Pan Latek wyjaśnił, Ŝe pierwszy statut nadaje organ 
prowadzący tj. Rada Powiatu, ponadto uchwała otwiera drogę do porozumienia, 
które zostanie zawarte pomiędzy Wójtem a Zarządem Powiatu na sesji Rady 
Powiatu.  

Pani Urbańska zapytała czy w porozumieniu określony będzie organ 
prowadzący i sposób finansowania, a takŜe dlaczego nie ma do wglądu treści 
porozumienia.  

Odnosząc się do kwestii finansowych Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski 
wyjaśnił, Ŝe moŜe trzeba będzie podjąć ryzyko nie otrzymania zwrotu za cztery 
miesiące prowadzenia gimnazjum; jest to ryzyko podejmowania nowej działalności. 
Porozumienie przewiduje obowiązek dowozu przez Wójta Gminy Rawa 
Mazowiecka uczniów ale nie przewiduje dopłaty za uczniów. Jak stwierdził Pan 
Starosta porozumienie nie jest tajne i zostanie udostępnione na sesji radnym,          
na chwilę obecną potrzebna jest akceptacja obu stron co do jego treści.  

Pan radny Marek Dobek stwierdził, Ŝe w kwestii finansowej nie widzi 
problemu gdyŜ „pieniądze idą za uczniem”. Pieniądze z subwencji za uczniów          
z terenu trafiają do budŜetu właściwej gminy i powinny być przekazane do szkoły. 
 Pani radna Urbańska zapytała czy w sytuacji, gdy subwencji oświatowej 
brakuje na prowadzenie juŜ podległych Powiatowi szkół, w budŜecie są środki       
na kolejną szkołę.  

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, Ŝe w związku z tym, Ŝe rok 
budŜetowy nie równa się z rokiem szkolnym istnieje obawa, Ŝe za cztery miesiące 
funkcjonowania gimnazjum pieniądze nie trafią do Powiatu co byłoby rzeczą nie 
zrozumiałą. 

Według radnego Marka Dobka gimnazja powinny być przy liceach i są juŜ 
takie przypadki w Polsce a uczniowie powinni tylko na tym zyskać. 

Według Starosty Józefa Matysiaka zostanie przedłoŜona młodzieŜy                  
i rodzicom interesująca oferta oświatowa; a porozumienie jest porozumieniem         
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na dłuŜej; a jak będzie tej młodzieŜy coraz więcej to i przyjdą za nią pieniądze. Jest 
to, według Pana Starosty wyzwanie, jednak dobra oferta i jak najmniej emocji przy 
tym pozwoli na poszerzenie oferty oświatowej na terenie miasta Rawa 
Mazowieckiej i części powiatu.  

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała jaką inną ofertą oświatową 
proponuje rawskie LO, tak Ŝeby zainteresować młodzieŜ gimnazjalną. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Arkadiusz Woszczyk odpowiedział,    
Ŝe jest na tyle szeroka, Ŝe młodzieŜ ma moŜliwość szerokiego wyboru. Ponadto          
w publikacji MEN wskazuje się na korzystne przejawy powstawania gimnazjów 
przy liceach. 

Pani radna Urbańska wyraziła wątpliwość czy Gmina moŜe zlecić czy teŜ 
przekazać część swoich zadań Powiatowi. 

Odpowiadając Pan Dyrektor Andrzej Latek wyjaśnił, iŜ sprawę analizowali      
i prawnicy Starostwa i Gminy Rawa Mazowiecka, wydając pozytywne opinie na ten 
temat. 

Jak stwierdził Przewodniczący Komisji Pan Bogdan Batorek, w punkcie tym 
omówione zostały uchwała o wyraŜeniu zgody na porozumienie jak i uchwała           
o załoŜeniu gimnazjum przy LO, lecz opine w sprawie obu projektów wyraŜona 
będzie oddzielnie.  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przy jednym głosie 
wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia przez Powiat Rawski z Gminą Rawa Mazowiecka w przedmiocie 
załoŜenia i prowadzenia przez Powiat Rawski Publicznego 3-letniego Gimnazjum    
w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 
 
Ad. 6  Ten punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii dotyczącej projektu 
uchwały w sprawie załoŜenia Publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie 
Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 
 Projekt niniejszej uchwały został omówiony łącznie przy omawianiu 
poprzedniego projektu uchwały o wyraŜeniu zgody na zawarcie przez Powiat 
porozumienie z Gminą w sprawie utworzenia gimnazjum przy LO. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, przy jednym głosie przeciw, 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie załoŜenia Publicznego            
3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 
 
Ad. 7  W tym punkcie wyraŜona została opinia na temat projektu uchwały               
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.  
 O omówienie projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił Pana 
Sławomira Stefaniaka – Sekretarza Powiatu: 

Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w art. 41e daje 
moŜliwość utworzenia Powiatowych Rad Działalności PoŜytku Publicznego. 
Powiatową Radę Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej moŜe 
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utworzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego,          
na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 cytowanej ustawy, które prowadzą działalność na terenie powiatu rawskiego.  
Do Zarządu Powiatu Rawskiego wpłynął wniosek 23 organizacji pozarządowych, 
skupionych w Rawskiej Sieci Organizacji Pozarządowych, o powołanie Powiatowej 
Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. Zgodnie z art. 41g 
ustawy warunkiem koniecznym powołania przez Zarząd Powiatu Powiatowej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego jest określenie przez Radę Powiatu Rawskiego,  
w drodze uchwały, trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania 
Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego.  
Zarząd Powiatu Rawskiego proponuje by skład Powiatowej Rady Działalności 
PoŜytku Publicznego wchodziło 12 członków: 8 osób wskazanych przez organizacje 
poŜytku publicznego z terenu powiatu rawskiego, 2 osoby reprezentujące Radę 
Powiatu Rawskiego i 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu Rawskiego. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków 
oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego w Rawie Mazowieckiej.   

 
Ad. 8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.   
Omówienia projektu dokonał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu:  

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną, 
Zarząd Powiatu Rawskiego proponuje przeznaczyć kwotę 16.000 zł na rehabilitację 
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. Dlatego teŜ do Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, uchwalonego w listopadzie 2011 r., 
wprowadza się zadanie finansowe (do tej pory uchwała mówiła o zadaniach nie 
finansowych) w kwocie 16.000 zł. Zadanie to zrealizuje stowarzyszenie „Dobro 
Dzieci”. 
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.   

 
 
Ad. 9 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
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Ad. 10 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 17 30 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
 
         Przewodniczący Komisji: 
         Bogdan Batorek 


