
PROTOKÓŁ NR 16/2016 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 21 października 2016 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

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

także: Pani Agata Malik – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Pan 

Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu i Pan Andrzej Latek – Dyrektor 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 posiedzenia. 

3. Opinia do 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 2017. 

4. Sprawa zmniejszenia środków finansowych w budżecie Powiatowej 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – kontynuacja tematu  

z poprzedniego posiedzenia komisji. 

5. Wyjazd w teren – Dom Dziecka, Powiatowa Biblioteka Publiczna. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 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 Opinia do 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 2017. 

Głos w tym punkcie zabrała pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu lokalnego  
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które można 

wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5a ust. 1 wyżej cytowanej ustawy Rada Powiatu 

uchwala Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3. W roku 2016 planowana jest 

współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. Planowane jest powierzenie 

realizacji trzech zadań o charakterze finansowym: 

1) Kwotę 5.000 zł proponuje się przeznaczyć na organizację obchodów Rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji 

pozarządowych "Radosne Święto". 

2) Kwotę 60.725,88 zł na realizacje nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców 

powiatu rawskiego w punkcie w Białej Rawskiej. 

3) Realizację rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Zadania 2 i 3 będą realizowane po otrzymaniu środków finansowych odpowiednio 

na zadanie 2 z dotacji Wojewody Łódzkiego a zadanie 3 z PFRON. 

W roku 2016 powyższe zadania były realizowane przez powiat. 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/103/2012 z 24 lutego 2012 r. 

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Projekt Programu współpracy na 

2017 rok zamieszczony został na stronie internetowej i przesłany do członków 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie\Mazowieckiej.  

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna propozycja. Na spotkaniu  

12 października br. członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Rawie Mazowieckiej zapoznali się z przedłożonym Radzie Powiatu Rocznym 

Programem Współpracy na 2017 rok 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. Projekt 

Programu został zaopiniowany pozytywnie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu  

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa   

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

publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 

 Sekretarz Powiatu Pan Sławomir Stefaniak w tym punkcie poinformował 

członków komisji o planowanej wizycie przedstawicieli Powiatu Bohoduchiw z 

Ukrainy. W powiecie rawskim delegacja z Ukrainy gościć będzie w dniach 7-9 

listopada. Pierwszego dnia podpisana zostanie umowa współpracy pomiędzy 

powiatami. Na kolejne dni zaplanowane są wyjazdy m.in. do Roji. Ossy, Herco, 

gospodarstwa sadowniczego, szkół, komendy policji, Muzeum Ziemi Rawskiej  

oraz rawskiego basenu. 
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Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył sprawy zmniejszenia środków 

finansowych w budżecie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 

kontynuacja tematu z poprzedniego posiedzenia komisji.  

 Jako pierwsza głos zabrała Pani Agata Malik- Dyrektor Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej przypominając czego dotyczyła jej wypowiedź z 

poprzedniego posiedzenia komisji. Pani Dyrektor poinformowała, iż w sierpniu 

uzyskała informację dotyczącą złej sytuacji finansowej prowadzonej przez nią 

placówki w związku z czym została postawiona przed sytuacją, w której musiałaby 

zmniejszyć płace swoim pracownikom. Dyrektor Malik zaproponowała by wcześniej 

analizować założenia planów finansowych dla placówek, ponieważ przyznane środki 

nie są zgodne z założeniami budżetu planowanego dla placówki na dany rok.  

W związku z tym, że zostały zmniejszone środki i są one duże niższe od założeń 

planu finansowego przygotowanego przez poradnię występują tak poważne 

problemy finansowe. Już w styczniu Pani Dyrektor wiedziała, że został jej 

przyznany dużo niższy budżet od założonego w związku z czym zdawała sobie 

sprawę z tego, że nie uda się w ramach tej kwoty utrzymać normalnego 

funkcjonowania poradni. We wrześniu Pani Dyrektor otrzymała informację,  

iż w związku ze złą sytuacją jest zmuszona zmniejszyć wynagrodzenia pracownikom 

co jej zdaniem nie powinno mieć miejsca, ponieważ dzieci będących pod opieką 

poradni jest coraz więcej i nie widzi podstaw by zmniejszać wynagrodzenia. 

 Radny Łukasz Salamon zapytał ilu pracowników zatrudnia poradnia. 

 Pani Agata Malik Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

odpowiedziała, że poradnia zatrudnia 23 pracowników pedagogicznych.  

 Radny Łukasz Salamon zapytał jaki jest wskaźnik wzrostu uposażenia,  

ilu nauczycieli awansowało w tym roku, czy jest to spowodowane tym, że budżet się 

nie zamyka czy faktem niedoszacowania od początku roku. 

 W tym roku jest 3 nauczycieli mianowanych i jest to duży skok na pensjach 

ponadto 2 kontraktowych, 3 dyplomowanych. 

 Pani Maria Charążka w tym miejscu zaznaczyła, że dyrektor placówki wiedzę 

o zmianie stopnia zawodowego nauczycieli posiada jeszcze przed uzyskaniem go 

gdyż jest to długa procedura. 

 Pani Dyrektor Agata Malik kończąc dodała, iż nie chce stwarzać trudnej 

sytuacji. Celem jej wypowiedzi była jedynie prośba o pomoc w rozwiązaniu 

zaistniałej kwestii. 

 Następnie głos zabrał Pan Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej. Sprawa jest trudna ponieważ subwencja oświatowa została bardzo 

zmniejszona, wynika to z ciągle zmniejszającej się liczby uczniów. Występuje duży 
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rozdźwięk pomiędzy przychodami a wydatkami na cele oświatowe. Następnie 

Dyrektor Andrzej Latek przedstawił informacje dotyczące subwencji oświatowej 

oraz liczby uczniów od roku 2011. Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iż z coraz 

większym trudem gospodarowane są środki finansowe dla poszczególnych 

placówek. Władze Powiatu by przeanalizować złą sytuację finansową postanowiły 

zmienić akt prawa miejscowego związany z wynagrodzeniem nauczycieli, w tym 

akcie ustalone są zmienne tj. dodatki funkcyjne, motywacyjne. Płaca i te dodatki 

wynosić muszą tyle by w danej grupie awansu zawodowego wynosiły średnie nie 

mniejsze niż wyznaczone, w tym roku średnia ta została przekroczona o ponad 1 mln 

złotych. Dodatki te uzależnione są od dostępnych środków finansowych w związku  

z czym podjęto próbę zmiany uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli, czyli 

zmniejszenia dodatków o połowę. Wydział Polityki Społecznej zaproponował 

dyrektorom szkół by dodatki zmienne zostały dostosowane do aktualnej możliwości 

finansowej jednostki, ponadto dodatki dyrektorów szkół otrzymali dodatki funkcyjne 

również zmniejszone o połowę. W przypadku Poradni dodatek 7,5 % został 

zmniejszony o 2,5 %, czyli do 5%. Dyrektor placówki musi zmniejszyć wydatki 

dostosowując je do środków jakimi dysponuje. Nie jest to łatwa sytuacja, jednakże 

należy szukać sposobu by szukać oszczędności. Sytuacja obniżenia dodatków 

dotknęła wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez powiat, nie tylko 

poradni. Nie jest to obniżenie pensji, a dodatku, który nie jest obligatoryjny.  

 Dyrektor Poradni Pani Agata Malik poinformowała, że dla pracownika 

dodatek jest przez niego także traktowany jako pensja, czyli w momencie 

zmniejszenia go pracownik dostaje mniejszą pensję. Ponadto od czasu powstania 

poradni dodatek funkcyjny wynosi 7,5 %, od dłuższego czasu Pani Malik nosiła się  

z zamiarem zwiększenia tego dodatku gdyż w tego typu placówce prowadzonej  

w Skierniewicach wynosi on 15 %. Pomniejszenie dodatku to w przeliczeniu na 

jednego pracownika w zależności od stopnia awansu zawodowego około 50 zł. 

Oszczędności te dotknęły wszystkich dyrektorów jednakże te zmiany dotknęły  

2 placówek- poradni oraz zespołu placówek specjalnych bo tylko w tych szkołach 

funkcjonuje ten dodatek. Szkoły te są specjalistyczne, pracownicy ciężko pracują  

z chorymi dziećmi w związku z czym taki dodatek jest dla nich bardzo motywujący. 

W ubogiej subwencji 360 000 złotych zostało przyznanych poradni na zespół 

wczesnego wspomagania, jest to zadanie, które realizowane jest dodatkowo. 

 Dyrektor Andrzej Latek w tym momencie zaznaczył, iż w związku  

z utworzeniem zespołu wczesnego wspomagania zatrudnieni zostali nowi 

pracownicy i te środki na utrzymanie poradni m.in. w związku z tym zwiększają się  

i są one pokrywane z przyznanej dotacji. 
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 Kontynuując Pani Malik zaznaczyła, że praca poradni jest przez ministerstwo 

wspomagana dotacjami, pracownicy wykonują dodatkowe obowiązki w związku  

z czym Pani Dyrektor nie jest w stanie obniżyć dodatku trudnościowego. 

 Dyrektor Latek zapytał, czy Pani Dyrektor została pisemnie wezwana przez 

Starostę, czy też Zarząd Powiatu do zastosowania się do zaleceń. Sytuacja taka nie 

miała miejsca. Od momentu przekazania zaleceń dyrektorom pracownicy poradni 

otrzymują dodatek 7,5 %, czyli taki jak obowiązywał do tej pory. Działania 

dyrektorów są oceniane przez Starostę, zmniejszenie dodatku to miało być tylko 

dostosowanie się do zaleceń. Wypłacono dodatki takie jak Pani Dyrektor podała. 

Pani Malik jest jedynym dyrektorem, który nie dostosował się do zaleceń Zarządu 

Powiatu dotyczących zmniejszenia dodatków. Dyrektor Andrzej Latek zwrócił 

również uwagę na fakt, iż podczas spotkania pracowników placówek specjalnych  

z Panią Dyrektor Malik zapytano dlaczego podczas wydawania opinii dotyczącej 

potrzeby kształcenia specjalnego uczniowie, czy też rodzice namawiani są do 

kierowania dzieci do innych szkół niż Zespół Placówek Specjalnych.  

 Radny Łukasz Salamon zauważył, iż w przypadku gdyby sam miał podjąć 

decyzję o tym w jakiej placówce umieścić swoje dziecko nie wybrałby Zespołu 

Placówek Specjalnych ze względu na warunki szkoły z lat 70-tych. 

 Dyrektor Andrzej Latek odpowiedział, iż otoczenie szkoły wygląda słabo 

natomiast wyposażenie szkoły jest dobre.  

Pan Adrian Galach odniósł się do zmniejszającej się subwencji oświatowej, 

która w skali globalnej się zmniejsza ale jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne 

(waga P7) te kwoty wzrastają analizując rok 2015 i 2016; tak samo sytuacja wygląda 

jeżeli chodzi o wskaźnik P47 (m.in. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem) – też 

jest tendencja wzrostowa jeżeli chodzi o kwoty w subwencji. W związku z czym pan 

radny Galach zapytał, że jak to się dzieje, że Poradnia posiada deficyt 

Pani dyrektor Malik odnosząc się do wypowiedzi Pana Dyrektora odnośnie 

kierowania dzieci do innych szkół przez Poradnię, wyjaśniła, że tendencja jest taka, 

że małe dzieci zostają w szkołach najbliżej miejsca zamieszkania; następnie 

powstały klasy integracyjne tak, żeby były one najbliżej miejsca zamieszkania. Jak 

dodała pani dyrektor, to ona proponowała, żeby w Ośrodku Szkolno  

- Wychowawczym utworzyć klasę 1-3 (taka klasa została utworzona) i na pewno jej 

działalność nie jest prowadzona przeciwko Zespołowi Placówek Specjalnych. 

Pani dyrektor wyjaśniła też, że jeżeli chodzi o kwotę, która pada w dyskusji 

(300 tys. zł) to wynika z różnicy z kwoty zapotrzebowania zgłaszanej do na etapie 

tworzenia budżetu powiatu, a faktycznie przyznanej do realizacji. 
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Podsumowując, pani Maria Piątek stwierdziła, że cała ta dyskusja rozjaśniła  

i przybliżyła obraz funkcjonowania placówki kierowanej przez panią dyrektor Malik. 

Pan radny Adrian Galach złożył wniosek, żeby radni powiatowi byli też 

zapoznawani z tzw. koncertem życzeń, czyli zapotrzebowaniem jakie zgłaszają  

do budżetu dyrektorzy poszczególnych placówek. 

  

Ad.5 W tym punkcie Komisja udała się na wyjazd w teren tj. do Domu Dziecka  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

 

Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i zakończeniu objazdu  

wymienionych wyżej dwóch palcówek, Przewodnicząca Komisji o godz. 12:30 

dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

- lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

 

         Przewodnicząca Komisji: 


