
PROTOKÓŁ NR 21/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 22 lutego 2013 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał też 
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 - 25.01.2013 r. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia Gimnazjum (przy LO) i Liceum 

Ogólnokształcącego im Marii Curie-Skłodowskiej w Zespół Szkół. 
5. Informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych. Ocena  
aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:10 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiążących 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. 
 
Ad.3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z 25.01.2013 r. uwag 
nie wniesiono - przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały    
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 
ul. Kościuszki 20.  
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 

W dniu 20 kwietnia 2012 r. Powiat Rawski zawarł z Gminą Rawa 
Mazowiecka porozumienie nr 81/2012 w sprawie założenia i prowadzenia przez 
Powiat Rawski publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej            
ul. Kościuszki 20. We wrześniu 2012 r. rozpoczęła naukę jedna klasa gimnazjum      
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- klasa pierwsza. Nowo powstałe gimnazjum mieści się w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej przy   
ul. Kościuszki 20. Zgodnie z § 3 w/w porozumienia Powiat Rawski sprawuje prawa  
i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do gimnazjum. Zgodnie z art. 62 ust. 
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm) organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć              
w zespół. Połączenie tych dwóch szkół tj. gimnazjum i liceum ogólnokształcącego   
w zespół wpisuje się w projekt MEN tworzenia gimnazjów przy liceach 
ogólnokształcących związany z reformą programów nauczania. Zmiana tych 
programów w swym założeniu sprzyja silniejszej współpracy gimnazjów i liceów,     
a czas nauki w nich traktowany jest jako spójny programowo. Połączenie 
programowe gimnazjum i liceum ma na celu umożliwienie wszystkim uczniom 
opanowania solidnego fundamentu wiedzy ogólnej, a jego realizacja rozkłada się na 
trzy lata nauki w gimnazjum oraz część czasu nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 
Takie rozwiązanie pozwala na spokojne, rzetelne i wyczerpujące omówienie 
wszystkich tematów w zakresie danych przedmiotów, a ponadto na bardziej 
szczegółową analizę tematów, którymi uczniowie będą zainteresowani. W ramach 
tego samego zespołu nauczycieli oraz tych samych zespołów przedmiotowych może 
następować wymiana informacji o treściach kształcenia i umiejętnościach 
wymaganych od ucznia na zakończenie cyklu kształcenia. Nauczyciele będą mieli 
możliwość zdiagnozować potrzeby uczniów już na etapie gimnazjum, by pracę            
z uczniami kontynuować w liceum. Połączone w Zespół szkoły staną się jedną 
placówką, którą kierował będzie jeden dyrektor oraz obsługiwać będzie jedna kadra 
administracyjno - obsługowa. Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących          
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 20 nie spowoduje żadnych dodatkowych 
kosztów finansowych. Akt założycielski Zespołu został pozytywnie zaopiniowany 
przez Rady Pedagogiczne Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20       
i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie 
Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 

Pani radna Urbańska zapytała o dodatkowe koszty (osobowe jak i związane 
np. z wyposażeniem biblioteki w niezbędne lektury dla uczniów gimnazjum).  

Odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak stwierdził, że jest rezerwa 
oświatowa i jak tylko okaże się, że są potrzeby - zostanie ona uruchomiona. Dodając 
Pan Dyrektor Latek stwierdził, iż leży to w gestii dyrektora LO i gimnazjum i jak 
tylko takie potrzeby się pojawią na pewno pan dyrektor będzie to zgłaszał. 

Pani radna Urbańska poprosiła, żeby do najbliższej sesji przedstawić jej 
informację ile w budżecie Liceum i gimnazjum przeznaczone jest na pomoce 
naukowe i niezbędne lektury. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie, przy jednym głosie 
przeciw, zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację na temat możliwości      
i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
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działalność placówek oświatowych. Ocena  aktywności placówek w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych.  

Informację przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej: 

Placówki oświatowe prowadzone przez powiat rawski realizują projekty 
unijne: ZSCEZiU – trzy projekty („Mechatronik – zawód przyszłości” który się już 
kończy; „Kompetencje dla przyszłości” będzie realizowany w latach 2013-2014; 
„Dobry zawód to skarb” też rusza w roku bieżącym i przewidziany jest na lata 2013 
-2015) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej realizuje programy 
finansowane przez agencje państwową powołana do realizacji programów               
w oświacie.  

Natomiast program „Edukacyjne Wrota Województwa Łódzkiego” jeszcze nie 
wystartował, gdyż cały czas zmieniana jest data rozpoczęcia. 

Pan Bogdan Batorek zapytał co ZSCEZiU zakupi w ramach programu „Dobry 
zawód to skarb”. 

Jak poinformował pan Dyrektor Latek z każdego projektu około 10% to nowy 
sprzęt (np. tablice multimedialne, pulpity wielofunkcyjne itd.) ale są to projekty        
z reguły miękkie i chodzi o nauczanie i utrzymanie godzin danych zajęć. 

Pan radny Batorek zapytał jaka kwota z tych projektów jest przeznaczana na 
wynagrodzenie osób zajmujących się projektami. 

Pan Dyrektor Latek odpowiedział, że kwotę taką uzyskamy po odjęciu 
kosztów wyjazdów, materiałów i sprzętu do projektu. 

Pan radny Batorek zapytał ilu nauczycieli bierze udział w projekcie – Pan 
Latek odpowiedział, że dysponuje tylko liczbą godzin (np. 1204 godziny w 
programie „Dobry zawód to skarb”). 

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytał o projekty realizowane w Zespół 
Szkół w Białej Rawskiej - czy te 7 tys. zł przeznaczone są na wyjazdy; zapytała też   
o kwotę 141.200,00 – Pan Dyrektor Latek odpowiedział, że jest to przeznaczone      
na praktyki zagraniczne. 

Jak dodał Pan Dyrektor Latek programy unijne dotyczą przede wszystkim 
szkolnictwa zawodowego i praktyk zawodowych. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Jeżeli chodzi natomiast o pozyskiwanie środków zewnętrznych – (czyli 

głównie z umów najmu). Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie - Skłodowskiej 
uzyskało przychód w wysokości 72.380,00 zł z najmu. ZSCEZiU uzyskało przychód 
68.929,00 zł.  

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała czy cały przychód z najmu trafia     
do szkół – odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak wyjaśnił, iż całość takiego 
przychodu trafia do wynajmującej szkoły niezależnie od jego wysokości,                  
a w gestii dyrektorów jest to żeby przychód pokrył poniesione w związku z tym 
koszty. 
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Pan radny Bogdan Batorek zapytał na ile lat podmioty zewnętrzne wynajmują 
stołówki – Pan Dyrektor Latek odpowiedział, ze za zgodą Zarządu Powiatu 
wynajmowane są na okres trzech lat. 

Pełna informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.6 W sprawach różnych głos zabierali: 

Pan Starosta Józef Matysiak, który przypomniał, ze gimnazjum zostało 
utworzone z wspólnej inicjatywy Wójta Gminy Rawa Mazowiecka i Zarządu 
Powiatu Rawskiego. Ponadto Liceum Ogólnokształcące jako posiadające rezerwę w 
bazie lokalowej zostało wskazane jako najbardziej właściwe. Pan Starosta 
zaapelował, żeby przy ocenianiu nowej szkoły i kadry brać pod uwagę to,  
że powstała ona z inicjatywy Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, Zarządu Powiatu  
i Rady Powiatu Rawskiego. 
 Pani radna Katarzyna Urbańska poinformowała, że posiada informacje, 
iż w Liceum są problemy z ogrzewaniem i jest zimno. 

Pan Starosta Józef Matysiak wyraził zdziwienie, gdyż do tej pory takie 
sygnały do niego nie dochodziły. Dodał, że po analizie kosztów opłat przesyłowych 
pobieranych przez ZEC, Zarząd Powiatu Rawskiego rozważa przejście na niezależne 
kotłownie gazowe w każdej ze szkół. 
 
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 10.40 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

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


