
PROTOKÓŁ NR 23/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 26 kwietnia 2013 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali też: 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej i Pani Elżbieta Jasnowska – Dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej. 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 - 18.03.2013 r. 
4. Informacja z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej  

za rok 2012, wraz z informacją z realizacji planu finansowego za 2012 r. 
5. Stan bazy sportowo – rekreacyjnej w powiecie za szczególnym uwzględnieniem 

obiektów powiatowych. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/228/2010 Rady 

Powiatu Rawskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 
udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu 
rawskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 

7. Wyrażenie opinii na temat projektu uchwały w sprawie likwidacji 2-letniej Szkoły 
Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

8. Wyrażenie opinii na temat projektu uchwały w sprawie założenia 3-letniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. 

10. Wpływ wprowadzenia nowej podstawy programowej na zatrudnienie w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 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 18.03.2013 r. uwag 
nie wniesiono - przyjęto go jednogłośnie. 
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Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację z działalności 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2012 wraz               
z informacją z realizacji planu finansowego za 2012 r. – przedstawione zostały przez 
Panią Dyrektor Elżbietę Jasnowską. Informacja stanowi załącznik  
nr 2 do niniejszego protokołu.  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przyjęła informację bez uwag. 
 

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przedstawienie stanu bazy 
sportowo – rekreacyjnej w powiecie za szczególnym uwzględnieniem obiektów 
powiatowych - informację przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej – powyższa informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu - została przyjęta przez Komisję Oświaty do akceptującej wiadomości. 
 
Ad.6 Ten punkt dotyczył zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek 
zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu rawskiego przez podmioty inne 
niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: 
 Art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty nakłada na samorządy dotujące szkoły i placówki publiczne oraz 
niepubliczne obowiązek ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając  
w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być 
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz 
termin i sposób rozliczenia dotacji. Obowiązek ten został spełniony przez Powiat 
Rawski w uchwale Nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 sierpnia 
2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek 
zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu rawskiego przez podmioty inne 
niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 
Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 979) dodała ust. 3i do art. 80 ustawy o systemie oświaty mówiący o tym, że 
szkołom publicznym, o których mowa w art. 80 ust. 3 w których zajęcia 
dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych 
kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacje przysługują także na absolwentów tych 
szkół, w okresie od miesiąca następującego po miesiącu , w którym ukończył szkołę  
do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Powyższa ustawa  
z 27 lipca 2012 r. zmieniła również brzmienie dotychczasowego art. 90 ust. 3 ustawy  
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o systemie oświaty. Zmiana ta dotyczy szkół i placówek niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w ust. 2a, gdzie jest mowa  
o tym, że dotacja przysługuje na ucznia, który uczestniczył w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Kolejną zmianą jest 
uwzględnienie przy naliczaniu dotacji za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 
absolwentów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, którzy 
kończą zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w kwietniu lub czerwcu. Zgodnie  
z zapisami w w/w ustawy szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,  
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują także 
dotacje na absolwentów tych szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze 
w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub 
czerwcu, na każdego absolwenta w okresie od miesiąca następującego po miesiącu  
w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył 
szkołę. Niniejsza uchwała reguluje zmiany o których mowa powyżej. 
 Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt uchwały. 
 
Ad.7 Następny punkt obejmował wyrażenie opinii na temat projektu uchwały  
w sprawie likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

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

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 8 lutego 2013 r. uchwałę  
o wyłączeniu 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych 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 2-letniej 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
W piśmie z dnia 25 lutego 2013 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną 
opinię w przedmiocie likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14, która stanowi podstawę dalszych czynności 
likwidacyjnych tej szkoły. Ostatnia klasa 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
zakończyła edukację w roku szkolnym 2009/2010 i obecnie nie są realizowane w 
niej żadne zajęcia dydaktyczne, z uwagi na brak zainteresowania proponowanymi 
formami kształcenia w środowisku lokalnym. Wobec powyższego, likwidacji 
poddaje się cały typ szkoły - 2-letnią Szkołę Policealną dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14. Na podstawie art 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
podejmując uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej organ prowadzący powinien 
rozstrzygnąć kwestie dotyczące majątku oraz zobowiązań likwidowanej jednostki.  
W przedmiotowej sprawie jest to zbędne (bezprzedmiotowe), gdyż likwidowana 
jednostka wchodziła w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej i nie posiadała wyodrębnionego majątku, nie prowadzi 
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wyodrębnionej rachunkowości, a więc na dzień likwidacji nie będzie posiadała 
żadnych zobowiązań. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała 
przedstawiony projekt uchwały 
 
Ad.8 W tym punkcie zaopiniowano uchwały w sprawie założenia 3-letniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: Z wnioskiem o założenie Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 
wystąpił dyrektor Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. Z dniem 1 
września 2012 r. do szkół zawodowych wkroczyła kolejna reforma zarówno 
programowa jak i strukturalna. Ustawodawca przewidział kształcenie dorosłych w 
formie trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz kursów 
kwalifikacyjnych dających możliwość uzupełnienia wykształcenia zawodowego 
poprzez realizację kolejnych kwalifikacji przewidzianych podstawą programową 
kształcenia zawodowego. Do tego typu działań edukacyjnych ZSCEZiU im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46, w skład 
którego wchodzą różne typy szkół jest przygotowany, gdyż posiada zarówno bazę 
techno-dydaktyczna jak i dobrze przygotowanych nauczycieli oraz opracowane 
programy nauczania konieczne do realizacji zajęć edukacyjnych. Szkoła od wielu lat 
prowadzi kształcenie dla dorosłych w ramach technikum uzupełniającego dla 
dorosłych - ostatni nabór odbył się we wrześniu 2012 r. Ponadto kształcenie 
dorosłych jest naturalną formą uzupełnienia wykształcenia przez uczniów 
zasadniczej szkoły zawodowej, wchodzącej w skład w/w zespołu szkół, którzy 
corocznie opuszczają szkołę. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i art 10 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 późn. zm) z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się 
klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum 
uzupełniającego dla dorosłych, co jest jednoznaczne z tym, że nie prowadzi się 
naboru do klas pierwszych w tym typie szkoły a uczniowie, którzy nie ukończą 
klasy, która ulega likwidacji mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym 
dla dorosłych. W związku z powyższym, utworzenie Liceum Ogólnokształcącego 
dla dorosłych jest jak najbardziej zasadne. 

Pan radny Marek Dobek zapytał czy słuchacze ponoszą koszty jeżeli zechcą 
uczestniczyć do tej szkoły? Dyrektor Andrzej Latek następująco - jeżeli Rada 
Słuchaczy podejmie decyzję o jakiejś opłacie na rzecz szkoły to jest możliwość 
dobrowolnej wpłaty na rzecz szkoły. 

Pan radny Bogdan Batorek spytał dlaczego nie zostało utworzone w Liceum 
Ogólnokształcącym na ul Kościuszki. 

Dyrektor Latek odpowiedział, że planowane jest w  LO im Marii 
Skłodowskiej - Curie założenie klasy piłkarskiej, aby zachęcić  uczniów, zaś  
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w ZSCEZiU przy ul. Zwolińskiego uczniowie będą mogli kontynuować naukę  
w tym samym miejscu po skończeniu technikum, funkcjonującego w tej szkole. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
 
Ad.9 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie 
Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: W związku z planowanym do realizacji przez 
Województwo Łódzkie projektem pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, 
gdzie jednym z Partnerów jest Powiat Rawski, konieczne jest dołączenie do wniosku 
o dofinansowanie ww. projektu dokumentu pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013". Wobec powyższego w 
dokumencie tym konieczne jest dokonanie zmiany polegającej na uzupełnieniu jego 
treści o projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, którego realizację planuje 
się na lata 2013-2014. 
Celem głównym projektu jest rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu 
oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne, co przyczyni się do 
zmniejszenia istniejących dysproporcji w dostępie do usług elektronicznych. 
Realizacja projektu przyczyni się do budowy i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego opartego na szybkim i bezpośrednim dostępie do wiedzy  
i informacji, zwiększenia wykorzystania zaawansowanych technik informacyjnych  
i komunikacyjnych oraz ograniczenia cyfrowego wykluczenia mieszkańców. 
W Powiecie Rawskim chęć uczestnictwa w ww. projekcie zadeklarowały 4 szkoły 
ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Rawski. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt uchwały. 
 
Ad.10 W tym punkcie omówiono wpływ nowej podstawy programowej  
na zatrudnienie w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 Omówienia dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej:  

Liczba etatów nauczycieli to 273. Zmiany w podstawie programowej dotyczą 
zakresu szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego; następują zmiany 
godzinowe w nauczaniu niektórych przedmiotów. Nowa podstaw programowa nie 
wpływa na zatrudnienie. 

Informacja została przyjęta przez Komisję Oświaty do akceptującej 
wiadomości. 
 
Ad.11 W sprawach różnych Pani radna Franciszka Wójcicka zaprosiła wszystkich 
obecnych na festyn organizowany przez Starostę Rawskiego i organizacje pożytku 
publicznego z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja pod nazwą „Radosne Święto”   
na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej. 
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Ad.12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 11.00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

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


