
PROTOKÓŁ NR 2/2015 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 20 lutego 2015 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brała też 

Pani Grażyna Walewska – inspektor z Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 

Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca 

Komisji Oświaty – Pani radna Maria Piątek.   

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia - 21.01.2015 r. 

4. Wyrażenie opinii w sprawie wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46  

z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 

w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.  

5. Wyrażenie opinii w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

6. Wyrażenie opinii w sprawie wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół-Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. 

Zwolińskiego 46. 

7. Wyrażenie opinii w sprawie zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego 

dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

8.  Wyrażenie opinii w sprawie zamiaru przekształcenia 3-letniego Technikum 

Uzupełniającego Dla Dorosłych w Białej Rawskiej ul.15 Grudnia 9 w 3-letnie Liceum 

Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Białej Rawskiej ul.15 Grudnia 9. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonała Przewodnicząca 

Komisji – Pani Maria Piątek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła 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 Przewodniczącą Komisji 

przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został 

on przyjęty jednogłośnie. 
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Ad.4 Następnie omawiano i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyłączenia  

2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie 

Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Grażyna Walewska – inspektor 

w Wydziale Polityki Społecznej: 

Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury likwidacji  

2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie 

Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zwolińskiego 46. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie stanowią podstawy 

prawnej do podjęcia działań polegających na likwidacji włączonej w skład zespołu 

szkół, pozbawionej pełnej samodzielności organizacyjnej placówki oświatowej.  

W związku z powyższym przed podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły 

należy podjąć uchwałę o jej wyłączeniu z zespołu szkół. 

Komisja Oświaty pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt niniejszej 

uchwały wyłączającej.  

 

Ad.5 W następstwie poprzedniej uchwały kolejny punkt porządku obrad obejmował 

opinię uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Grażyna Walewska – inspektor 

w Wydziale Polityki Społecznej: 

Z wnioskiem o likwidację 2-letniego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 

zwrócił się dyrektor szkoły. Naboru do tego typu szkoły nie prowadzi się od roku 

szkolnego 2012/2013 zgodnie z art. 7 ust. 4 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). Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą 

procedurę likwidacji szkoły. 

Komisja Oświaty pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt niniejszej 

uchwały zamierzającej likwidację powyższej szkoły dla dorosłych.  

 

Ad.6 W tym punkcie Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia 

3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46:          

Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury likwidacji  

3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolińskiego 46 wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolińskiego 46. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie stanowią podstawy 

prawnej do podjęcia działań polegających na likwidacji włączonej w skład zespołu 
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szkół, pozbawionej pełnej samodzielności organizacyjnej placówki oświatowej.  

W związku z powyższym przed podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły 

należy podjąć uchwałę o jej wyłączeniu z zespołu szkół. 

Komisja Oświaty pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt niniejszej 

uchwały zmierzającej likwidacje powyższej szkoły dla dorosłych.  

 

Ad.7 Kolejny punkt obejmował opinię uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 3-

letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. 

Zwolińskiego 46. 

 Z wnioskiem o likwidację 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 zwrócił się dyrektor szkoły. 

W roku szkolnym 2014/2015 zakończy edukację ostatnia klasa Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Naboru do tego typu szkoły nie prowadzi się od roku szkolnego 2013/2014 zgodnie 

z art. 7 ust. 5 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). Niniejsza 

uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą procedurę likwidacji szkoły. 

 Niniejszy projekt uchwały też został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 

przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. 

 

Ad.8 Następny punkt dotyczył opinii projektu uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego Dla Dorosłych w Białej 

Rawskiej ul.15 Grudnia 9 w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych  

w Białej Rawskiej ul.15 Grudnia 9: 

  Art. 8 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) daje możliwość 

organom prowadzącym m.in. dotychczasowe technika uzupełniające dla dorosłych 

przekształcenia w licea ogólnokształcące dla dorosłych w terminie do 31 sierpnia 

2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  

ul. 15 Grudnia 9 widzi zainteresowanie kształceniem w liceum ogólnokształcącym 

przez osoby dorosłe dlatego wnioskuje o przekształcenie zgodnie z dyspozycją  

w/w ustawy 3-letniego technikum uzupełniającego dla dorosłych w Białej Rawskiej 

ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Białej 

Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 

Komisja Oświaty pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt niniejszej 

uchwały zamierzającej przekształcenie powyższej szkoły dla dorosłych.  

 

Ad.9 W sprawach różnych:  

Pan radny Adrian Galach zaproponował zwołanie komisji w sprawie profili 

klas, jakie będą tworzone w rawskich szkołach średnich, tak by były one atrakcyjne 

dla młodzieży także z zewnątrz i adekwatne do potrzeb rynku pracy. Pani Walewska 

odpowiedziała, że 27 marca są targi edukacyjne i tam już szkoły będą prezentować 
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gotową już ofertę edukacyjną; a kwestia nowych profilowania jest do rozważenia na 

przyszły rok. 

Pan radny Grzegorz Stefaniak przedstawił projekt, swojego autorstwa, 

powołania Młodzieżowej Rady Powiatu, składającej się głównie z przedstawicieli 

szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciela gimnazjum i młodzieżowych zastępów 

OSP. Funkcjonowało by to jako stowarzyszenie zwykłe, gdyż ustawa o samorządzie 

powiatowym nie przewiduje takiego organu doradczego; realny termin na 

rozpoczęcie to początek nowego roku szkolnego i  przy wyborze samorządów 

szkolnych można by było wytypować przedstawicieli do tej młodzieżowej rady. 

Radny Grzegorz Stefaniak poinformował też o zaproszeniu na XVII 

Mistrzostwa Polski Radnych w piłce halowej w dniach 27.03-29.03.2015r., 

przedstawiając też projekt strojów sportowych w jakich wystąpi reprezentacja 

Powiatu Rawskiego.  
 

Ad.10 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 14.45 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

 

         Przewodniczący Komisji: 


