
PROTOKÓŁ NR 11/2016 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 12 kwietnia 2016 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

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

również Pani Elżbieta Jasnowska- Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Rawie Mazowieckiej oraz Pani Grażyna Walewska- Inspektor w Oddziale 

Oświaty, Kultury i Sportu w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 

w Rawie Mazowieckiej. 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Promocji – Pani radna Maria Piątek. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Kalendarz oraz oferta imprez kulturalno – sportowych organizowanych 

przez powiat rawski. 

5. Informacja z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2015. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 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 omówienia kalendarza oraz oferty 

imprez kulturalno – sportowych organizowanych przez powiat rawski. Radnych  
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z informacją zapoznała Pani Grażyna Walewska- Inspektor w Oddziale Oświaty, 

Kultury i Sportu w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej. Kalendarz oraz oferta imprez kulturalno– sportowych 

organizowanych przez powiat rawski stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. Na rok 2016 zaplanowano 65 imprez kulturalno – sportowych 

organizowanych przez powiat rawski.  

 W tym punkcie głos zabrał radny Łukasz Salamon pytając o koszt dofinansowania 

Święta Strażackiego. Pani Grażyna Walewska- Inspektor w Oddziale Oświaty, 

Kultury i Sportu w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej odpowiedziała, że organizacją tego święta zajmuje się Wydział 

Organizacyjny i nie posiada takich informacji. Radny Salamon zaznaczył,  

że informacja o święcie strażackim nie jest dostatecznie nagłośniona, zauważalny 

jest brak informacji w mediach. 

 Radny Adrian Galach zapytał z czego wynika decentralizacja między wydziałami  

w kwestii organizacji imprez. Pani Grażyna Walewska odpowiedziała, że wynika to 

z merytoryki konkretnych wydziałów starostwa. Dla przykładu Dzień Edukacji 

Narodowej organizowany jest przez Wydział Polityki Społecznej. 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 

zaopiniowała kalendarz oraz ofertę imprez kulturalno – sportowych organizowanych 

przez powiat rawski. 

 

Ad. 5 W tym punkcie zrealizowano punkt dotyczący informacji z działalności 

Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2015, radnych z informacją zapoznała Pani 

Elżbieta Jasnowska- Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 

Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – Pani radna Maria 

Piątek zapytała o godziny otwarcia biblioteki. Pani Dyrektor Jasnowska 

odpowiedziała, że biblioteka czynna jest w godzinach 8.00-18.00. Dwie pracownice 

pracują od godziny 8.00 do 16.00, natomiast jedna z bibliotekarek pracuje  

w godzinach 10.00-18.00.  

 Radny Adrian Galach zapytał o działanie katalogu online. Dyrektor Janowska 

odpowiedziała, że system w tym momencie jest aktualizowany o pozycje książkowe 

i w tym roku zacznie działać.  

 Radny Łukasz Salamon zapytał o pracę biblioteki w soboty ponieważ taka 

informacja umieszczona została w 2008 roku na stronie BIP starostwa. Dyrektor 

Jasnowska odpowiedziała, że biblioteka nie jest czynna w soboty oraz, że błąd ten 

zostanie usunięty ze strony. 
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 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie przyjęła 

informację z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2015. 

 

Ad.6 W sprawach różnych głos zabrał radny Łukasz Salamon prosząc 

o lepsze nagłośnienie w mediach organizacji Święta Strażackiego. 

   

Ad.7 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: 

 


