
PROTOKÓŁ NR 24/2017 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 12 maja 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 

Elżbieta Jasnowska- Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej. 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 (05.05.17r.) 

4. Ocena oferty oświatowej szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. 

5. Zapoznanie z kalendarzem oraz ofertą imprez kulturalno – sportowych 

organizowanych przez Powiat Rawski.  

6. Stan i baza obiektów kultury fizycznej. 

7. Analiza aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania 

środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek 

oświatowych. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2016 r. 

9.  Sprawy różne. 

10.  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. 
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Ad. 3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został 

on przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył oceny oferty oświatowej szkół 

prowadzonych przez Powiat Rawski 

 Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 

członkom komisji ofertę edukacyjną powiatu rawskiego na rok szkolny 2017/2018, 

która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 W tym miejscu głos zabrał radny Adrian Galach pytając, czy była rozważana 

możliwość utworzenia klasy o profilu wojskowym. 

 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Andrzej Latek odpowiedział,  

że w chwili obecnej taka możliwość nie była rozważana, jednakże jeśli zaistnieje 

taka konieczność możliwość taka zostanie uwzględniona i przeanalizowana.  

  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie przyjęła 

informację o ofercie oświatowej szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. 

 

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

oraz ofertą imprez kulturalno – sportowych organizowanych przez Powiat Rawski.  

 Omówienia tematu dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej. Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył omówienia stanu i bazy obiektów 

kultury fizycznej. 

 Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 

członkom komisji stan i bazę obiektów kultury fizycznej. 

 

Ad. 7 W tym punkcie dokonano analizy aktywności placówek w zakresie 

pozyskiwania środków zewnętrznych. Informacja na temat możliwości i sposobów 

pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność 

placówek oświatowych. 

 

 Omówienia tematu dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej. Lista projektów realizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Rawski stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył sprawozdania z działalności 

Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2016 r. 

 Omówienia tematu dokonała Pani Elżbieta Jasnowska- Dyrektor Powiatowej 

Biblioteki Publicznej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 W tym punkcie głos zabrał radny Adrian Galach pytając o możliwość 

korzystania online z wyszukiwarki księgozbiorów. 
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 Pani Elżbieta Jasnowska- Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej 

odpowiedziała, że w chwili obecnej księgozbiór jest wprowadzany do systemu. 

  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie przyjęła 

sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2016 r. 

 

Ad.9 W sprawach różnych głosów nie było. 

 

  

Ad.10 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 15:10 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 

          

 

 

Przewodnicząca Komisji:                                                                                                


