
PROTOKÓŁ NR 25/2017 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku 

 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali również: 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego i Pan Andrzej Latek  

– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Posiedzeniu 

przewodniczyła Pani Maria Piątek – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Promocji. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opinia do skargi w sprawie braku odpowiedzi Starosty Rawskiego na 

wniosek dotyczący koncepcji włączenia Rawy Mazowieckiej do sieci 

ogólnopolskich szlaków rowerowych „Green Velo” i „Velo Mazovia. 

4. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2016. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:15 dokonała przewodnicząca 

Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Promocji – Pani Maria Piątek, witając 

uczestniczących w posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności stwierdziła 

istnienie quorum. 

 

Ad.2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 

przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

Porządek posiedzenia przyjęto w kształcie zaproponowanym przez prowadzącą 

posiedzenie. 

 

Ad.3 W tym punkcie Komisja zajęła się tematem skargi w sprawie braku 

odpowiedzi Starosty Rawskiego na wniosek dotyczący koncepcji włączenia Rawy 

Mazowieckiej do sieci ogólnopolskich szlaków rowerowych „Green Velo” i „Velo 

Mazovia”. 

Jak poinformował Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

pismem z 2.06.2017 roku zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego drogą elektroniczną przekazał skargę Pana 

Tomasza Walasa w sprawie braku odpowiedzi Starosty Rawskiego na wniosek 

dotyczący koncepcji włączenia Rawy Mazowieckiej do sieci szlaków rowerowych 

„Green Velo” i „Green Mazovia”. Do pisma załączone zostały dokumenty, które Pan 

Tomasz Walas przesłał do Starostwa Powiatowego. W związku z brakiem pisma  

w skrzynce Starostwa Powiatowego, Starostwo zwróciło się do firmy, która 
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obsługuje naszą pocztę elektroniczną z prośbą o sprawdzenie czy pismo Pana 

Tomasza Walasa dotarło do skrzynki Starostwa. Po sprawdzeniu Starostwo uzyskało 

informację, że wiadomość ta wpłynęła na serwer 18 lutego 2017 roku o godz. 

15:13:22 i została przekazana do skrzynki docelowej o godz. 15:13:23. Pisma tego  

w Starostwie nie udało się odnaleźć, prawdopodobnie system analizując formę pisma 

uznał wiadomość za spam i wiadomość została skasowana. Po ustaleniu, że takie 

pismo wpłynęło w dniu 7.06.2017 r. udzielona została odpowiedź na wystąpienie 

Pana Tomasza Walasa.  

Jak dodał Pan dyrektor Latek, w konkretnym przypadku zawiodła technika, gdyż 

mail został zakwalifikowany jako spam, a odpowiedź nie została udzielona, bo tak 

naprawdę nie było wiedzy o takim wystąpieniu. 

Pan Adrian Galach zwrócił uwagę, że to nie pierwszy przypadek,  

że w Starostwie pismo pozostaje bez odpowiedzi i ma nadzieję, że w tym 

konkretnym przypadku rzeczywiście zawiodła technika. Radny Adrian Galach 

zapytał czy została udzielona odpowiedź Panu Walasowi i jaka to była odpowiedź  

i czy został on poinformowany o posiedzeniach komisji i sesji. 

W odpowiedzi Pan Dyrektor Latek odczytał treść pisma jakie zostało wysłane do 

Pana Tomasza Walasa. Pan Walas został także poinformowany i zaproszony na 

posiedzenia komisji i sesję Rady Powiatu.  

Komisja Oświaty w głosowaniu, przy dwóch głosach za i jednym 

wstrzymującym się (A. Galach) uznała skargę Pana Tomasza Walasa za bezzasadną. 

 

Ad.4 Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2016. 

Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2016 

przedstawiła Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Budżet Powiatu Rawskiego na 2016 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 

2015 r. uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała 

dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe  

i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa  

do uzyskania przez Powiat w 2016 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2016 r. 

oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

Dochody planowane to 51.460.718,00 zł. Wykonanie to 51.665.881,78 zł.  

Na dochody składały się: 

1. Subwencje ogólne: 

Planowana kwota subwencji to 25 786 789,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło 

25 786 789,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: 

- subwencja oświatowa 21 992 237,00 - wykonanie 21 992 237,00 (100%); 

- subwencja równoważąca 2 097 751,00 – wykonanie 2 097 751,00 (100%); 

- subwencja wyrównawcza 1 696 801,00 – wykonanie 1 696 801,00 (100%). 

Subwencje stanowiły 49,9 % dochodów ogółem. 

 

 



 3 

2. Dotacje: 

Kwota dotacji to 13 400 330,00 zł – plan. Wykonanie do 31 grudnia 2016 roku  

to 12.711.547,34 zł tj. 94,9%. W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu 

państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy 

celowych oraz dotacje z funduszy europejskich. 

Dotacje z budżetu państwa: 

kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 7 267 543,00 zł. Dotacje, jakie 

wpłynęły w 2016 roku to kwota 7 224 069,41 zł tj. 99,4 % w tym: 

a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące) - plan 5 526 264,00 zł, 

wykonanie 5 482 790,41 zł tj. 99,2 %. 

b) na zadania z zakresu administracji rządowej (majątkowe) - plan 6 000,00 zł, 

wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0 %. 

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową  

- plan 8 520,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 520,00 zł. 

d) na realizację bieżących zadań własnych - plan 24 868,00 zł, wykonanie 100,0 % 

tj. 24 868,00 zł. 

e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - plan  

1 701 891,00 zł, wykonanie 1 701 891,00 zł, tj. 100,0 %. 

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 2 464 432,00 zł, 

natomiast wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 2 683 374,85 zł, tj. 108,9 % kwoty 

planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z 

utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących 

z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych 

gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim, na 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki 

bieżące i majątkowe: 

a) z budżetów gmin (bieżące) plan 153 343,00 zł, wykonanie w 2016 roku 266 

191,14 zł, tj. 173,6 % kwoty planowanej; 

b) z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 1 240 446,00 zł, wykonanie w 2016 roku  

1 239 819,84 zł, tj. 99,9 % kwoty planowanej; 

c) z budżetów powiatów (bieżące) plan 813 173,00 zł, wykonanie w 2016 roku 919 

966,45 zł, tj. 113,1 % kwoty planowanej; 

d) z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 26 500,00 zł, wykonanie 26 

500,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej; 

e) z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 160.000,00 zł, wykonanie 

159 927,42 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej; 

f) z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 70.970,00 zł, wykonanie  

70 970,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. 

- Dotacje z funduszy celowych: 

a) z państwowych funduszy (bieżące) plan 0,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł  

tj. 0,0 % kwoty planowanej; 

b) z państwowych funduszy (inwestycyjne) plan 73 000,00 zł, wykonanie  

73 000,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej; 



 4 

c) z wojewódzkich funduszy (inwestycyjne) plan 799 135,00 zł, wykonanie  

799 134,28 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej. 

- Dotacje z funduszy europejskich: 

a) z funduszy europejskich (bieżące) 2 320 023,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 

roku 1 598 037,73 zł, tj. 68,9% kwoty planowanej; 

b) z funduszy europejskich (inwestycyjne) 476 197,00 zł, wykonanie  

do 31 grudnia 2016 roku 331 931,07 zł, tj. 69,7 % kwoty planowanej. 

3. Dochody własne: 

Na 2016 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości  

12 273 599,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 13 167 545,44 zł, tj. 107,3 %.  

W planie ujęto przychody w wysokości: 4 727 719,00 zł, wykonanie w 2016 roku 

wyniosło 4 970 141,86 zł tj. 105,1 %, w tym: 

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym 

Plan 739 135,00 zł, wykonanie 739 134,27 zł, 

- przychody z tytułu wolnych środków - plan 3 988 584,00 zł, wykonanie 4 231 

007,59 zł. 

 

Wydatki na oświatę i wychowanie: 

Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2016 roku wyniosły 20 251 072,87 zł, na 

planowane 21 142 285,00 zł. Zostały wykonane w 95,8 %. 

Wydatki realizowane były w rozdziałach: 

80102 – Szkoły podstawowe specjalne: 

Na dzień 31.12.2016 r. wydatki wyniosły 1.392.265,62 zł na planowane 

1.395.166,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 99,8 %. 

Wydatki na kwotę 1 390 459,00 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki 

w wysokości 1 806,62 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły  

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła 

Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Zatrudnia na 20,60 etatach pracowników pedagogicznych oraz 5,75 etatach 

pracowników niepedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 20 uczniów, dodatkowo 

20 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych. 

80110 – Gimnazja: 

Wydatki to 289 739,36 zł tj. 100,0 % kwoty zaplanowanej 289 741,00 zł. Wszystkie 

wydatki były wydatkami bieżącymi. Wydatki na kwotę 283 922,69 zł pokryto ze 

środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 5 816,67 zł z otrzymanej dotacji 

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została 

wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe. Szkoła zatrudnia na 5,04 etatach pracowników 

pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 45 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. 
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80111 – Gimnazja specjalne: 

Wydatki w 2016 roku to 793 753,90 zł tj. 98,7 % kwoty zaplanowanej 804 425,00 zł. 

Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Wydatki na kwotę 789 278,65 zł 

pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 4 475,25 zł  

z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez 

powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Gimnazjum Specjalne funkcjonuje 

w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia  

na 9 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 16 uczniów. 

80120 – Licea ogólnokształcące: 

Wydatki poniesione w tym rozdziale to 5 290 074,94 zł tj. 100,0 % planowanej 

kwoty 5 290 325,00 zł. Wydatki realizowało: 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. 

Zaplanowano 2 714 741,00 zł, wydatkowano 2 714 490,94 zł tj. 100,0 % planu. 

Liceum zatrudnia na 33,82 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu 

pracowników niepedagogicznych. W 13 oddziałach uczy się 335 uczniów. 

2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano kwotę 1 782 474,00 zł, wydatkowano 1 782 

474,00 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 10 oddziałach uczy się 270 uczniów, 

zatrudnionych jest 28,55 pracowników pedagogicznych. 

3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU. 

Zaplanowano kwotę 515 162,00 zł, wydatkowano 515 162,00 zł tj. 100,0 % planu. 

W 5 oddziałach uczy się155 uczniów, w tym 81 osób – 2 oddziały to uczniowie 

szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 7 pracowników. 

4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Białej Rawskiej. Zaplanowano kwotę 277 948,00 zł, wydatkowano 277 948,00 zł 

tj. 100,0 % planu. W 5 oddziałach uczy się 94 uczniów z czego 31 osób – 2 oddziały 

to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 5,30 etatów. 

80130 – Szkoły zawodowe: 

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wykonano w 99,9 %. Zaplanowano  

9 661 249,00 zł, wydatkowano kwotę 9 654 826,88 zł. W całości były to wydatki 

bieżące. W tym rozdziale funkcjonują szkoły: 

1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 

Wydatki do grudnia 2016 roku to kwota 1 754 038,00 zł, tj. 100,0 % kwoty 

planowanej na cały rok 1 754 038,00 zł. W 9 oddziałach uczy się 215 uczniów, 

szkoła zatrudnia na 15,23 etatach nauczycieli i na 13 etatach pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół – Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 

Wydatki roczne to kwota 4 737 766,11 zł na plan 4 739 102,00 zł, tj. 100,0 % planu. 
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Szkoły zatrudniają na 56,66 etatach pracowników pedagogicznych i na 13,33 

pracowników niepedagogicznych, w 24 oddziałach uczy się 607 uczniów. 

3. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Białej Rawskiej. Wydatki 2016 roku to 2 724 108,63 zł na plan 2 724 109,00 zł tj. 

100,0 %. Szkoły na 29,70 etatach zatrudniają pracowników pedagogicznych oraz na 

7,5 etatach pracowników niepedagogicznych. W 17 oddziałach uczy się 293 

uczniów. 

4. Starostwo. 

Plan to 444 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 438 914,14 zł tj. 

98,9 %. Były to dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych: Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rawie 

Mazowieckiej; Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych 

w Rawie Mazowieckiej i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła w Rawie 

Mazowieckiej. 

80134 – Szkoły zawodowe specjalne: 

Zaplanowano wydatki rzędu 789 240,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu tj. 789 

239,80 zł. Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy wchodzą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który 

funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła 

zatrudnia 10 pracowników pedagogicznych. W 5 oddziałach uczy się 20 uczniów  

z czego 2 oddziały i 11 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy. 

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 

Wydatek to kwota 42 170,12 zł, na plan 42 171,00 zł, przeznaczona na pokrycie 

kosztów dokształcania nauczycieli. Wydatki poniesiono w szkołach: 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 8 974,00 zł, 

- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 6 153,12 zł, 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 4 705,00 zł, 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 15 216,00 zł, 

- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 7 122,00 zł. 

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych: 

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wykonano w 100,0 %. Zaplanowano 

116 728,00 zł, wydatkowano kwotę 116 728,00 zł. Wydatki poniesiono w: 

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 27 950,00 zł, 

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 49 336,00 zł, 

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 21 343,00 zł, 

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 18 099,00 zł. 
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Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza - w tym dziale wydatki 

wyniosły 99,8 % planu tj.: wykonanie za IV kwartały 2016 roku to 4 722 837,32 zł 

na plan 4 734 345,00 zł. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji wyraziła pozytywną opinię do 

wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2016 – w głosowaniu przy 3 głosach 

za i 1 głosie przeciw (A.Galach). 

 

Ad.5 W sprawach różnych głosów nie było. 

  

Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 15:40 

dokonała zamknięcia posiedzenia połączonych komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj 

 

        Przewodnicząca Komisji:   

          

Maria Piątek  

                                                                                          


