
PROTOKÓŁ NR 9/2016 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 29 stycznia 2016 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał 

również Pan Andrzej Latek– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 

Powiatowym w Rawie Mazowieckiej oraz Pan Sławomir Stefaniak- Sekretarz 

Powiatu. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani 

radna Maria Piątek. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (23.12.2015 r.). 

4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

 Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

 mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

 pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 

5. Przyjęcie informacji z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

 poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

 prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2015. 

6. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016 

7. Sprawy różne. 

8. 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. 

 

Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zatwierdzenia sprawozdania  

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których  mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego  

i o wolontariacie za rok 2015. 
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Sprawozdanie przedstawił Pan Sławomir Stefaniak Sekretarz Powiatu. Treść 

sprawozdania stanowi załącznik nr 2 niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 5 W tym punkcie członkowie komisji zapoznani zostali z informacją  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach  prowadzonych przez Powiat 

Rawski za rok 2015. 

Radnych z informacją zapoznał Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan 

Andrzej Latek. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył  przyjęcie planu pracy komisji na rok 

2016. 

Przewodnicząca Komisji Pani Maria Piątek przedstawiła propozycję planu pracy na 

rok 2016. 

 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji po konsultacjach z Dyrektorem 

Wydziału Polityki Społecznej Panem Andrzejem Latkiem wypracowała następujący 

plan pracy komisji na rok 2016: 

 

 
L.p. Tematyka Termin 

realizacji 

1. Przyjęcie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli 

za rok 2015. 

Podsumowanie pracy komisji za rok 2015 r. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2016. 

Styczeń 

2. Omówienie wpływu realizacji projektów unijnych na osiągane 

wyniki kształcenia - spotkanie z dyrektorami szkół. 

Ocena oferty oświatowej. 

Luty 

3. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno – 

sportowych organizowanych przez powiat rawski. 

Marzec 

4. Ocena poziomu kształcenia oraz analiza realizacji zadań przez 

placówki oświatowe i oświatowo – wychowawcze w powiecie 

rawskim. 

Kwiecień 

5. Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Informacja na temat możliwości i sposobów 

pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym zwróceniem 

Maj 
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uwagi na działalność placówek oświatowych. 

6. Stan bazy sportowo – rekreacyjnej w powiecie za szczególnym 

uwzględnieniem obiektów powiatowych (posiedzenie wyjazdowe) 

Maj 

7. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok 

szkolny 2016/2017 

Wrzesień 

8. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych Cały rok 

9. Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek 

oświatowych i innych. 

Omówienie spostrzeżeń, wniosków z wyjazdowych posiedzeń 

Komisji. 

Analiza i realizacja potrzeb inwestycyjnych w szkołach 

i placówkach oświatowych. 

Wrzesień / 

Październik 

10. Analiza naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. 

Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych przez  

Powiat Rawski. Analiza zadań oświatowych realizowanych przez 

szkoły (m.in. wyniki matur, olimpiady, konkursy wiedzy …) 

Październik 

11 . Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2017. 

 

Grudzień 

 

 W tym miejscu głos zabrał Pan radny Łukasz Salamon pytając o odpowiedź 

Zarządu Powiatu dotyczącą ustosunkowania się do wniosków pokontrolnych 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji po odbyciu komisji objazdowych. 

Radny Salamon zapytał także, czy takie wnioski dotarły do Zarządu Powiatu  

oraz czy były analizowane. 

 

Ad.7 W sprawach różnych głosów nie było. 

   

Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 15.20 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 

          

 

Przewodnicząca Komisji 

Maria Piątek 


