
PROTOKÓŁ NR 14/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 19 czerwca  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 i Pan Andrzej Latek                 
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym 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. WyraŜenie opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 

powiatu w roku 2012. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
6. Opinia w sprawie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum 

Profilowanego w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 
7. Opinia projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego        

w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekształcenia 2-letniej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnią 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 

9. Opinia projektu uchwały w sprawie przekształcenia 2-letniej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej ul. Zwolińskiego 46 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.    

10. Sprawy róŜne.   
11. 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. 
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
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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 zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz           
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu   za rok 2011. Omówienia sprawozdania 
dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
 BudŜet powiatu na 2011 r. uchwalony został w dniu 11 lutego 2011 r. 
Uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody         
i wydatki budŜetu, w tym dochody i wydatki na zadania zakresu administracji 
rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2011 r. oraz 
zestawienie zadań inwestycyjnych na 2011 r. Dochody planowane to 47 318 803 zł. 
Wykonanie 47 915 172,42 zł. tj. 101,3 % planu.  
Szczegółowe dane które przytaczała Pani Skarbnik znajdują się w uchwale 
zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budŜetu – wyciąg ze sprawozdania 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 W wyniku dyskusji Komisja wypracowała wniosek do Zarządu Powiatu 
Rawskiego o pozostawienie pieniędzy jakie pozostały w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu na termomodernizację Zespołu Szkół w Białej Rawskiej na inwestycje      
w tej szkole. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w zakresie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu   
za rok 2011. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały     
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie Mazowieckiej                        
ul. Reymonta 14. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:   
Jako, Ŝe trzy kolejne projekty uchwał dotyczyły likwidacji liceów profilowanych 
Pan Przewodniczący poprosił by Pan Dyrektor Latek omówił je łącznie. 
Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 24 lutego 2012 r. uchwałę o wyłączeniu     
3-letniego Liceum Profilowanego w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14                
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. 
Reymonta 14., a następnie uchwałę o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego      
w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną 
opinię w przedmiocie likwidacji w/ w Liceum Profilowanego, która stanowi 
podstawę do dalszych czynności likwidacyjnych tej szkoły. Ostatnia klasa Liceum 
Profilowanego zakończyła edukację w roku szkolnym 2008/2009 i obecnie nie jest 
prowadzone kształcenie w tej szkole, z uwagi na brak zainteresowania ze strony 
młodzieŜy nauką w tym typie szkoły. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy z dnia        
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19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi 
się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Liceum Profilowanego. 
Wobec powyŜszego, likwidacji poddaje się cały typ szkoły - Liceum Profilowane       
w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

 
Ad. 6  Ten punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii dotyczącej projektu 
uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Białej Rawskiej ul. 15 
Grudnia 9. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 24 lutego 2012 r. uchwałę              
o wyłączeniu 3-letniego Liceum Profilowanego w Białej Rawskiej z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, a następnie uchwałę            
o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9.     
W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną 
opinię w przedmiocie likwidacji w/w Liceum Profilowanego, która stanowi 
podstawę do dalszych czynności likwidacyjnych tej szkoły. Ostatnia klasa Liceum 
Profilowanego zakończyła edukację w roku szkolnym 2008/2009 i obecnie nie jest 
prowadzone kształcenie w tej szkole, z uwagi na brak zainteresowania ze strony 
młodzieŜy nauką w tym typie szkoły. Ponadto zgodnie z zapisami 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) na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi 
się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Liceum Profilowanego. 
Wobec powyŜszego, likwidacji poddaje się cały typ szkoły - Liceum Profilowane      
w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Białej 
Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 

 
Ad. 7  W tym punkcie wyraŜona została opinia na temat projektu uchwały               
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie Mazowieckiej                       
ul. Zwolińskiego 46. 

 Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 24 lutego 2012 r. uchwałę                   
o wyłączeniu 3-letniego Liceum Profilowanego w Rawie Mazowieckiej                   
ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, a następnie uchwałę o zamiarze 
likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną 
opinię w przedmiocie likwidacji w/w Liceum Profilowanego, która stanowi 
podstawę do dalszych czynności likwidacyjnych tej szkoły. Ostatnia klasa Liceum 
Profilowanego zakończyła edukację w roku szkolnym 2010/2011 i obecnie nie jest 
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prowadzone kształcenie w tej szkole, z uwagi na brak zainteresowania ze strony 
młodzieŜy nauką w tym typie szkoły. Ponadto zgodnie z zapisami 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) na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi 
się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Liceum Profilowanego. Wobec 
powyŜszego, likwidacji poddaje się cały typ szkoły - Liceum Profilowane w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
 
Ad. 8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii na temat projektu uchwały w sprawie przekształcenia 2-letniej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnią 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 

Omówienia projektu dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej:  

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 24 lutego 2012 r. uchwałę                
o zamiarze przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej 
Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w 3 - letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej 
Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. Łódzki Kurator 
Oświaty wyraził pozytywną opinię w przedmiocie przekształcenia w/w szkoły. 
Opinia ta stanowi podstawę do dalszych działań umoŜliwiających przekształcenie 
zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania krótszym niŜ 3 lata w 3 - letnią 
zasadniczą szkołę zawodową. Zgodnie z zapisem 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) organ prowadzący w/w typ szkoły ma obowiązek jej 
przekształcenia, jeŜeli nie kształci ona w 3-letnim okresie nauczania. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii na temat projektu uchwały w sprawie przekształcenia 2-letniej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej ul. Zwolińskiego 46 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Omówienia projektu dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej:  

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 24 lutego 2012 r. uchwałę                 
o zamiarze przekształcenia ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 
Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w ponadgimnazjalną 3-letnią Zasadniczą 
Szkołę Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. W piśmie z dnia 29 
lutego 2012 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w przedmiocie 



 5 

przekształcenia w/w szkoły. Opinia ta stanowi podstawę do dalszych działań 
umoŜliwiających przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania 
krótszym niŜ 3 lata w 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową. Zgodnie z zapisem 
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) organ prowadzący 
w/w typ szkoły ma obowiązek jej przekształcenia, jeŜeli nie kształci ona w 3-letnim 
okresie nauczania. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 
 
Ad.10 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
  
Ad.11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 17 00 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

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


