
PROTOKÓŁ NR 26/2017 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 13 września 2017 roku 

 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

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

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków. 

5. Opinia do projektu  uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016r.  

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych 

zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Rawski. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 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 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (12.06.2017 r.) został przyjęty 

jednogłośnie 

 

Ad.4 W tym punkcie Komisja zajęła się projektem uchwały w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na 
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sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków. 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Powiatu Pan Sławomir Stefaniak, który 

poinformował, że zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez 

organ stanowiący powiatu na zasadach określonych w podjętej przez ten organ 

uchwale. Dotacja może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych na 

wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Organy uprawnione do udzielania 

dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji oraz informują się wzajemnie  

o udzielonych dotacjach. W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie przez 

Radę Powiatu Rawskiego uchwały wprowadzającej taki regulamin. 

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji 

celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru 

zabytków. 

 

Ad.5 Opinia do projektu  uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 

Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej, informując, iż jednym z zadań Samorządu Powiatowego jest wspieranie 

i organizacja współzawodnictwa sportowego na terenie Powiatu. Podjęcie uchwały 

w sprawie dofinansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski, posłuży 

podniesienia poziomu sportowego uprawianych dyscyplin sportowych przez 

zawodników i zawodniczki w klubach sportowych funkcjonujących na terenie 

Powiatu oraz umożliwi im wsparcie finansowe, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 

1600). Uchwała ma też posłużyć umasowieniu sportu i promocji Powiatu 

Rawskiego. 

Pan Rady Adrian Galach zwrócił uwagę na zapisy paragrafu 4 ustępu 2 

dotyczące angażowania się podmiotu, któremu będzie udzielane wsparcie, we 

współpracę z  powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz Starostwem 

Powiatowym w Rawie Mazowieckiej przy realizacji zadań publicznych z zakresu 

sportu na rzecz mieszkańców Powiatu Rawskiego 

 Pan Dyrektor Andrzej Latek przyznał, że jest to zapis ogólny, ale chodzi  

o to by podmioty wspierane współpracowały z Powiatem, jeżeli będzie im udzielana 

wsparcie. 

Pan Radny Adrian Galach wskazał też na to, że uchwała nie wskazuje 

kryteriów dla podmiotów, które mają ubiegać się o wsparcie. 
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Dyrektor Andrzej Latek odpowiedział, że uchwała ma charakter ramowy,  

a dopiero ogłoszenie o konkursie będzie uszczegóławiać te kryteria i wskazywać 

cele jakie mają być osiągnięte. 

Radny Grzegorz Stefaniak wyraził nadzieję, że skoro jest podejmowana taka 

uchwała, to będzie to rozwiązanie systemowe i w budżecie Powiatu będzie corocznie 

przewidziana kwota na wspieranie klubów sportowych. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 

 

Ad.6 Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r.  

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do 

sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Rawski. 

Informację o projekcie uchwały przedstawił pan Andrzej latek – Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej: 

Od 1 września 2017 r. zostało wprowadzonych wiele zmian dotyczących 

oświaty. Wobec powyższego Rada Powiatu Rawskiego czyni kroki mające na celu 

wdrożenie w życie zmieniających się przepisów prawa. Jednym z nich było podjęcie 

w dniu 21 marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 r. Rady Powiatu Rawskiego  

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.  

Z zapisów powyższej uchwały wynika, że Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Rawie Mazowieckiej od 1 września 2017 r. zmieni nazwę na Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej. Z zapisu 

w § 4 usunięty został wyraz "sprawozdawczości", gdyż zgodnie z § 4 pkt 3 lit. b 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015; zm.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 441 oraz z 2017 r. poz. 699) do sporządzania i przekazywania sprawozdań w 

imieniu jednostki są obowiązani kierownicy jednostek organizacyjnych podległych 

jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50  

- sprawozdania finansowe będzie przygotowywał Zespół Ekonomiczno  

- Administracyjny Szkół i podpisywane one będą przez dyrektorów szkół. Wobec 

powyższego podjęcie niniejszej uchwały zmieniającej dotychczas widniejące zapisy 

jest jak najbardziej zasadne. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przy jednym głosie 

wstrzymującym się (A. Galach) wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 

Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 
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Ad.7 W sprawach różnych: 

Pan Radny Adrian Galach zwrócił uwagę na to, że w wakacje odbyły się 

konkursy na dyrektorów szkół a Komisja Oświaty nie miała możliwości spotkania 

się z kandydatami i zapoznania się z propozycjami co do dalszego funkcjonowania 

poszczególnych szkół. 

Pan dyrektor Andrzej Latek odpowiedział, że do wyboru dyrektorów szkół 

uprawniona jest komisja powoływana przez Zarząd Powiatu, której skład określony 

jest ściśle przepisami prawa (przedstawiciele Zarządu Powiatu, przedstawiciele 

Kuratora Oświaty, przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie 

powiatu a także przedstawiciele rady rodziców i rady pedagogicznej danej szkoły)  

i tylko ta komisja ma prawo zapoznania się ofertami i propozycjami 

przedstawionymi przez poszczególnych kandydatów na dyrektorów. 

Pan radny Galach uszczegółowił, że nie chodziło jemu o uczestniczenie  

w komisji konkursowej, tylko o to by przed wyborem Komisja Oświaty mogła się 

spotkać z poszczególnymi kandydatami i porozmawiać o ich pomysłach na dalsze 

funkcjonowanie poszczególnych jednostek oświatowych. 

Przewodnicząca Komisji Maria Piątek zaproponowała termin kolejnego 

posiedzenia komisji (06.10.2017r.), podczas którego odbyło by się spotkanie  

z dyrektorami szkół i zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół, a także 

tematy związane z promocją powiatu oraz informacją o obiektach zabytkowych. 

Pan Starosta Józef Matysiak poprosił, żeby Komisja Oświaty wskazała 

przedstawiciela do komisji, która będzie przyznawać nagrody z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Zebrani wyrazili zgodę żeby przedstawicielem Komisji Oświaty była jej 

przewodnicząca. 

  

Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 15:10 

dokonała zamknięcia posiedzenia połączonych komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 

        Przewodnicząca Komisji:   

          

Maria Piątek  

                                                                                          


