
PROTOKÓŁ NR 17/2016 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

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

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. Podsumowanie wyjazdowego posiedzenia komisji – Dom Dziecka  

i Powiatowa Biblioteka Publiczna. 

4. Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych przez  Powiat 

Rawski. Analiza zadań oświatowych realizowanych przez szkoły (m.in. 

wyniki matur, olimpiady, konkursy wiedzy …) 

5. Plany założenia publicznego liceum katolickiego w Rawie Mazowieckiej.  

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8:30 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 Następnie dokonano krótkiego omówienia wyjazdu Komisji Oświaty do 

Domu Dziecka i Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

Pani Przewodnicząca zapytała czy są jakieś wnioski i uwagi w związku  

z wyjazdem do tych dwóch placówek. 

Jako pierwszy głos zabrał pan radny Adrian Galach – wiceprzewodniczący 

Komisji, który odczytał wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji (treść 

wniosku w załączniku nr 2 do protokołu) do Zarządu Powiatu Rawskiego  

o zabezpieczenie w budżecie kwoty 5 tys. zł na potrzeby Powiatowej Biblioteki 

Publicznej tj. zakup sprzętu komputerowego, który umożliwi m.in. przeglądanie 
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zbiorów on-line oraz wprowadzenie możliwości wypożyczania książek przez 

Internet. Pod wnioskiem podpisali się wszyscy członkowie Komisji, uczestniczący 

w posiedzeniu. 

Pan radny Adrian Galach przypomniał też, że pani dyrektor Powiatowej 

Biblioteki Publicznej z potrzeb jakie zgłaszała to dodatkowe pomieszczenie  

na zbiory biblioteczne i regały, a także nadmiar stołów, które nie są wykorzystywane 

a zajmują miejsce. 

Pan Dyrektor Andrzej Latek stwierdził, że zna problem dodatkowego 

pomieszczenia tylko, że tym miejscu konkretnie nie wiadomo jak zwiększyć  

tą przestrzeń dla biblioteki, tak żeby to było w tym samym miejscu (uwzględniając 

aktualne zagospodarowanie i układ pomieszczeń w budynku przy  

ul. Niepodległości 8). 

Odnosząc się do wizyty w Domu Dziecka, pan radny Adrian Galach 

stwierdził, że placówka jest bardzo zadbana, doinwestowana, dyrektor placówki 

wykazuje się bardzo kreatywnością w  jej prowadzeniu i pozyskiwaniu funduszy; 

ponadto wnętrze placówki można ocenić bardzo wysoko. Jak stwierdził pan radny,  

z wszystkich placówek oświatowych, które odwiedziła Komisja Oświaty, Dom 

Dziecka można ocenić najwyżej.  

 

Ad.4 Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych przez  Powiat 

Rawski. Analiza zadań oświatowych realizowanych przez szkoły (m.in. wyniki 

matur, udział w olimpiadach i konkursach wiedzy). 

 Głos w tym punkcie zabrał pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej w Starostwie, który w skrócie przedstawił informację o stanie realizacji 

zadań oświatowych Powiatu Rawskiego w roku szkolnym 2015/2016, przygotowaną 

przez Wydział Polityki Społecznej – Oddział Oświaty, Kultury i Sportu. Informacja 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 Podsumowując pan dyrektor Latek stwierdził, że głównym problemem jest 

zmniejszająca się ilość środków finansowych w stosunku do potrzeb szkół  

(w zakresie remontów, funkcjonalności czy estetyki szkół). 

 Pan radny Adrian Galach odniósł się od części sprawozdania obejmującej 

remonty i inwestycje w szkołach wymieniając, te które były wykonane bezpośrednio 

z środków budżetu Powiatu (wymiana rur wodociągowych w ZSP im Wł. Reymonta 

w internacie, w ZSP w Białej – wymiana dachu i elektryka i Zespole Placówek 

Specjalnych w Rawie – termomodernizacja) i zapytał czy to wszystkie inwestycje. 

Pan dyrektor Latek odpowiedział, że to wszystkie inwestycje ostatniego okresu  

(lata 2015-16). 

 Pan radny Adrian Galach nawiązał też do braku nauczycieli przedmiotów 

zawodowych – na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji omawiany był problem 

braku młodych nauczycieli przedmiotów zawodowych, w związku z czym pan radny 

zapytał czy jest jakiś program pozyskania i kształcenia tych nauczycieli. 

 Pan dyrektor Andrzej Latek odpowiedział, że Powiat nie ma uprawnień, nie 

prowadzi poradnictwa zawodowego i kształcenia nauczycieli, więc trudno mówić  
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o programie pozyskiwania. Jednym z rozwiązań jest ogłaszanie chęci naboru  lub 

zachęcanie przez szkoły nauczycieli w nich uczących do rozszerzania swoich 

kompetencji z zakresie nauczania przedmiotów zawodowych. Pan dyrektor Latek 

zaproponował spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie naucza się przedmiotów 

zawodowych. 

 Jednym z rozwiązań, według pana radnego Galacha byłoby zachęcanie 

absolwentów szkół do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych się w danych 

kierunkach zawodowych i do powrotu do tych szkół. Pan radny poprosił 

przewodniczącą Komisji o zorganizowanie w omawianej sprawie spotkania  

z dyrektorami szkół zawodowych. 

 Pani Maria Charążka - Przewodnicząca Rady Powiatu, odnosząc się do tematu 

braku nauczycieli przedmiotów zawodowych, stwierdziła że główną rolę mają  

do odegrania dyrektorzy szkół, bo to oni wiedzą jakich specjalistów mają i jacy będą 

potrzebni w najbliższym czasie; dyrektorzy mają też narzędzia motywacji, można 

liczyć też na wsparcie z zewnątrz (aktualnie jest specjalny fundusz w Powiatowym 

Urzędzie Pracy). 

 Pan radny Adrian Galach zapytał czy jest jakaś statystyka odpływu uczniów 

kończących szkoły gimnazjalne, zamieszkujących teren powiatu rawskiego, do szkół 

poza teren powiatu. 

 Pan dyrektor Latek poinformował, iż jego wydział posiada liczbę uczniów 

opuszczających gimnazja z terenu powiatu i ile uczniów corocznie przychodzi do 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawski, natomiast takiej 

statystyki o jaką pyta pan radny, wydział nie posiada. 

 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rawskiego w roku 

szkolnym 2015/2016 została przyjęta przez Komisję jednogłośnie. 

 

Ad.5 W tym punkcie Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty poprosiła pana 

dyrektora Andrzeja Latka o wyjaśnienia w sprawie planowanego utworzenia liceum 

katolickiego w Rawie Mazowieckiej przy parafii pw. Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata.  

Pan Andrzej Latek poinformował, że jest prowadzone postępowanie 

administracyjne w sprawie wniosku o wydanie zgody na utworzenie liceum 

publicznego. Organem wydającym zezwolenie jest starosta. Oczywiście 

wnioskodawca musi spełnić określone warunki, m.in.: przystosowane pomieszczania 

i higieniczne warunki pracy, statut szkoły i akt założycielski zgodne z przepisami 

prawa (ustawa o systemie oświaty), a przede wszystkim szkoła musi stanowić istotne 

uzupełnienie istniejącej sieci szkół. Związki zawodowe (uczestniczące na ich 

wniosek jako strony postępowania) wnoszą o nie wyrażanie zgody (ze względu na 

ubywającą liczbę uczniów w istniejących szkołach i wystarczającą istniejącą sieć 

szkół). Wydanie decyzji ma nastąpić do 24 listopada bieżącego roku. 

Pan radny Adrian Galach zapytał czy jak wnioskodawca spełni wszystkie 

warunki, to może być wydana decyzja odmowna. 
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Pan dyrektor Andrzej Latek odpowiedział, że w takim przypadku nie może 

być decyzji odmawiającej utworzenia szkoły. 

 

Ad.6 W sprawach różnych: 

Pan Adrian Galach poinformował, że zgłosiły się do niego sprzątaczki  

z jednej ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, rozmowa dotyczyła 

zarobków, z informacji jakie przekazały panie sprzątaczki wynika, że podstawa ich 

zarobków nawet nie wynosi minimalnej płacy, ten pułap osiągają dopiero  

po doliczeniu  dodatków (m.in. stażowego). W związku z czym pan radny zadał 

pytanie czy nie ma możliwości, żeby podnieść to wynagrodzenie, żeby podstawa 

wynagrodzenia wynosiła co najmniej minimalną płacę, a nie dopiero po doliczeniu 

dodatków. 

Pan Andrzej Latek odpowiedział, że sprawa wynagrodzeń jest poza jego 

kompetencjami, właściwy tu jest Zarząd Powiatu, a on jako dyrektor wydziału może 

tylko przekazać ten postulat Zarządowi. To dyrektorzy szkół ustalają 

wynagrodzenia, ale z kolei w szkołach jest problem ciągle zmniejszającej się 

subwencji oświatowej, a koszty utrzymania szkół się nie zmniejszają. 

Pani Maria Piątek poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie 

się 25 listopada (piątek) godz. 14:00 i będzie dotyczyć budżetu powiatu na rok 2017. 
 

Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 9:30 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

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

 

         Przewodnicząca Komisji: 


