
PROTOKÓŁ NR 21/2017 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 17 lutego 2017 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 oraz Pani 

Grażyna Walewska– Inspektor w Wydziale 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 Komisji; 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego  

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych; 

5. Sprawy różne; 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 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 przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

 

Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zaopiniowania projektu uchwały  

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 
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nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych. 

 Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej: 

 Na mocy art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) ustawodawca zobowiązał 

jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do podjęcia uchwał  

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych. 

 Powiat Rawski prowadzi również publiczne Gimnazjum w Rawie 

Mazowieckiej zgodnie z Porozumieniem Nr 81/2012 Rady Gminy Rawa 

Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez 

Powiat Rawski publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej  

ul. Kościuszki 20 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 

1468). 

 Zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz 213 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 60) w niniejszej uchwale określono: 

1) warunki przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego  

w Młodzieżowym OśrodkuSocjoterapii wchodzącym w skład Zespołu Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w Szkołę Podstawową Specjalną  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej; 

2) warunki włączenia Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej; 

3) warunki włączenia Publicznego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej do Liceum Ogólnokształcącego  

im. Marii Skłodowskiej - Curie wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej; 

4) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych 

prowadzonych przez Powiat Rawski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r.; 

5) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających 

siedzibę na obszarze Powiatu Rawskiego, prowadzonych przez inne organy, na okres 

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

6) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych 

prowadzonych przez Powiat Rawski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r.; 
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7) projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

prowadzonych przez Powiat Rawski, na okres od dnia 1 września 2019 r. 

8) projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawskiego, prowadzonych przez inne 

organy, na okres od dnia 1 września 2019 r. 

 Sieć szkół prowadzonych przez Powiat Rawski zapewnia realizację 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży zamieszkałym na 

terenie Powiatu Rawskiego. 

 Przedmiotowa uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do 

zasięgania opinii Kuratora Oświaty zgodnie z art. 208 i 215 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

60) oraz związków zawodowych zgodnie z art. 209 i 216 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

60). 

 Niniejsza uchwała, po zaopiniowaniu przez w/w organy będzie stanowiła 

podstawę do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r. zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). 

 W tym miejscu głos zabrał radny Łukasz Salamon pytając o punkt projektu 

uchwały dotyczący § 4. 1., w którym mowa o zasięgu/ obwodzie gimnazjum,  

które utworzone zostało przy LO w Rawie Mazowieckiej. 

 Pani Grażyna Walewska odpowiedziała, że gimnazjum zostało powołane na 

podstawie porozumienia z Gminą Rawa Mazowiecka i to gmina ustala obwód dla 

danej szkoły.  

  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

 

 

 

Ad.5 W sprawach różnych głos zabrał Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  

Pan Andrzej Latek informując radnych, iż zgodnie z rankingiem przeprowadzonym 

przez czasopismo „Wspólnota” Powiat Rawski znalazł się w pierwszej dziesiątce 

wśród samorządów Polsce w kwestii pozyskiwania dotacji unijnych w oświacie. 
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Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 14:00 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 

          

 

 

Przewodnicząca Komisji:                                                                                                


