
PROTOKÓŁ NR 27/2017 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 6 października 2017 roku 

 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

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

Pani Grażyna Walewska – inspektor z Wydziału Polityki Społecznej Starostwa 

Powiatowego, Pan Andrzej Romańczuk – dyrektor ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej, Pan Paweł Malik – dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej, Pani Agata Malik – dyrektor Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, Pan Arkadiusz Woszczyk – dyrektor LO  

w Rawie Mazowieckiej, Pani Jolanta Popłońska – dyrektor ZSP w Białej Rawskiej 

w Białej Rawskiej i Pan Radosław Kaźmierczak – dyrektor Zespołu Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 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. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 

2017/2018.  Analiza naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Informacja o przedsięwzięciach promocyjnych Powiatu Rawskiego. 

6. Informacja na temat obiektów zabytkowych. Zasoby kulturowe  

i turystyczne Powiatu Rawskiego. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 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 (13.09.2017 r.) został przyjęty 

jednogłośnie 
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Ad.4 W tym punkcie Komisja zapoznała się projektami organizacyjnymi szkół 

prowadzonych przez Powiat Rawski na rok szkolny 2017/2018, wraz z informacją  

o naborze uczniów do tych szkół. 

W tym miejscu poszczególni dyrektorzy przedstawili informacje dotyczące 

funkcjonowania szkół: 

a) Pani Jolanta Popłońska (dyrektor ZSP w Białej Rawskiej): zatrudnienie  

w szkole - 40 nauczycieli i 10 pracowników obsługi, nabór na rok szkolny 

2017/18 – 91 osób do szkoły dziennej i 198 osób do szkoły zaocznej (liceum 

ogólnokształcące i kursy kwalifikacyjne), razem słuchaczy i uczniów jest  

536, do klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego i Informatycznego 

przyjęto 34 osoby, pierwsza klasa Technikum Ogrodnicze – 27 osób, Liceum  

i Szkoła Zawodowa branżowa(ogrodnicza) po 15 osób, szkoła prowadzi też 

kursy zaoczne – kwalifikacja ogrodnik i liceum zaoczne; zdawalność matury 

2017  

– język polski 98%, matematyka 80%, języki obce 98%, egzaminy zawodowe 

– technikum ekonomiczne 98 %, informatyka 100%, technik ogrodnik 

(pierwsza kwalifikacja) 100 %, a druga kwalifikacja 50%, zasadnicza szkoła 

zawodowa (ogrodnik) 100% i kursy 100%, szkoła realizuje też projekt  

- zintegrowany program poprawy jakości edukacji w liceum (m.in. pracownia 

chemiczna, pracownia biologiczna i mobilna pracownia informatyczna i koła 

zainteresowań), w internacie szkoły przebywa 36 osób na możliwą ilość 

miejsc - 54. 

b) Pan Arkadiusz Woszczyk (dyrektor LO w Rawie Mazowieckiej): nabór  

do klas pierwszych - 86 osób (o 3 więcej niż w poprzednim roku) – utworzono  

3 klasy, uczniowie mają do wyboru 7 propozycji rozszerzeń programu 

nauczania, 31 nauczycieli zatrudnionych jest w pełnym wymiarze  

i 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze, prowadzone są zajęcia dodatkowe  

(w ramach 40 godzin) dla poszerzenia oferty nauczania; zdawalność matury  

w roku bieżącym – 98%; uczniowie odnoszą sukcesy w sporcie (tenis, 

siatkówka, biegi przełajowe) i w konkursach przedmiotowych, przy szkole 

działają koła zainteresowań (m.in. koło szachowe). 

c) Pani Agata Malik (dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej):  

zatrudnienie - 25 pracowników pedagogicznych, główny obszar działalności 

to zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, który obejmuje 115 dzieci; 

Poradnia otrzymała dodatkowe pomieszczenia, w których powstanie Sala 

Doświadczania Świata; mimo, że pani dyrektor wnioskowała o 8 godzin 

wczesnego wspomagania rozwoju dla każdego dziecka, organ prowadzący 

wyraził zgodę na 6 godzin średnio na każde dziecko ze względu  

na oszczędności. 

d) Pan Paweł Malik (dyrektor zespołu Placówek Specjalnych): liczba uczniów na 

30 września br. to 104 uczniów (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  

i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy); zatrudnienie to 59 nauczycieli 
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(w tym 16 nauczycieli w internacie MOS - 37 wychowanków, gdzie jest 

opieka całodobowa),  w zespole jest 20 oddziałów i 4 grupy wychowawcze. 

e) Pan Andrzej Romańczuk (dyrektor ZSP im. Wł. Reymonta): w szkole uczy się 

492 uczniów, zatrudnionych jest 50 nauczycieli (w tym 5 nauczycieli  

na niepełnym etacie,  a także 1 osoba na urlopie wychowawczym i 1 osoba  

na urlopie dla poratowania zdrowia); nabór - 3 odziały liceum 

ogólnokształcącego (81 osób), 2 odziały technikum (54 osoby), w roku 

bieżącym utworzono 1 oddział mniej, obsługa i administracja – 15 etatów; 

egzaminy maturalne – 93 % w liceum i 84 % w technikum, egzaminy 

zawodowe - 98 %; ok 40 osób (technik logistyk, technik agrobiznesu i technik 

ekonomista) wyjedzie w okresie kwiecień – maj 2018 na praktyki  

do Hiszpanii w ramach programu Erasmus. 

f) Pan Radosław Kaźmierczak (dyrektor ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej):  

w szkole uczy się 713 uczniów, w szkole jest 25 klas młodzieżowych i 2 klasy 

dla dorosłych nabór w tym roku to 169 uczniów – 4 klasy technikum 

(mechatroniczno - informatyczna, żywieniowo - hotelarska, samochodowa  

i handlowiec) 1 klasa policyjna liceum ogólnokształcącego i 1 klasa 

zawodowej szkoły branżowej 1 stopnia; w internacie przebywa 70 uczniów; 

zdawalność egzaminów zawodowych we wszystkich zawodach przekracza 

średnią zdawalność w województwie; szkoła realizuje projekty unijne 

(aktualnie są 4 projekty w trakcie realizacji), realizowane są też projekty  

z Erasmusa (aktualnie z młodzieżą z Hiszpanii i Niemiec dotyczący 

odnajdywania się na europejskim rynku pracy). 

 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał czy planowane są jakieś działania  

w kierunku poprawy bazy sportowej ZSCEZiU (np. docieplenie budynku sali 

gimnastycznej). 

Pan dyrektor Radosław Kaźmierczak przyznał że jest to najsłabszy punkt 

szkoły, obecnie priorytetem jest dokończenie warsztatów, a w przyszłym roku 

kiedy będzie otworzony konkurs na uzupełnienie bazy w obszarze przedmiotów 

ogólnokształcących, docieplenie sali gimnastycznej zgłoszone będzie do projektu 

unijnego (w którym konieczny będzie też wkład organu prowadzącego).  

Jak dodał pan dyrektor Kaźmierczak kierownictwo szkoły dostrzega ten problem, 

ale ze względu na potrzebę dużych środków finansowych, musi być to 

przedsięwzięcie odłożone w czasie. 

 

Ad.5 Informacja o przedsięwzięciach promocyjnych Powiatu Rawskiego. 

Informację taką przekazała Pani Jolanta Chylak – zastępca dyrektora 

Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego: główne przedsięwzięcia  

to promocja wewnętrzna dla mieszkańców - wydatki w roku bieżącym na promocję 

wewnętrzną powiatu to 153.891,00 zł (wydatki na zadania statutowe) 

 -  zakupiono materiały i wyposażenie czapeczki, notesy, kwiaty, tabliczki 



 4 

okolicznościowe,  artykuły spożywcze do garderób podczas koncertów na 

dożynkach, olej napędowy do agregatów (9.280 zł); 

- pozostałe wydatki: ogłoszenia prasowe i internetowe, kartki świąteczne, życzenia 

świąteczne dla mieszkańców Powiatu, koszty Dożynek Powiatowych - ok 98 tys. zł 

(gazetka promocyjna przed Dożynkami, organizacja i ochrona, zabezpieczenie 

medyczne, koszty zespołów muzycznych, wyjazd dla grup wieńcowych biorących 

udział w dożynkach na koncert zespołu Śląsk); 

- ponadto 26.230 zł pozyskano od sponsorów na Dożynki Powiatowe i koncert 

zespołu Mazowsze. 

Jeżeli chodzi o promocję zewnętrzną, Powiat uczestniczył jako koordynator  

w Miksie Regionalnym organizowanym przez Urząd Marszałkowski, gdzie pojawiły 

się wioski tematyczne z naszego terenu i prezentacja Powiatu.  

Natomiast uczestnictwo w targach gdzie chcielibyśmy zaprezentować  

np. przedsiębiorców z naszego terenu czy tereny inwestycyjne wiążą się z dużymi 

kosztami materiałów promocyjnych czy opłatą samego wkłady, podobnie sytuacja 

wygląda z publikacjami w pismach branżowych, dlatego tez Powiat nie uczestniczy 

w takich działaniach. 

 

Pan Radny Adrian Galach zapytał jaki jest cel tej promocji wewnętrznej 

Powiatu (czyli tej głównie prowadzonej przez Powiat) i dlaczego w to miejsce  

nie prowadzimy promocji zewnętrznej? 

Pani dyrektor Chylak odpowiedziała, że Powiat mógłby jedynie promować 

swoje grunty, cała reszta (obiekty rekreacyjne, grunty) jest własnością samorządu 

gminnych i nasze działanie mogłoby polegać na promocji tych gmin albo bycie 

koordynatorem. 

Pan radny Galach dodał, że naszym celem jest też sprzedaż gruntów 

powiatowych. 

Pani Jolanta Chylak odpowiedziała, że można próbować, ale dotychczasowe 

próby nie przynoszą efektów ze względu na mniejsze zainteresowanie inwestorów  

w obszarze nieruchomości, natomiast jeżeli chodzi o promocję wewnętrzną,  

to służyć ma ona integracji wielu grup ludzi funkcjonujących na naszym terenie; 

Dożynki Powiatowe organizowane przez Powiat wpisały się w tradycje, jest  

to profesjonalnie zorganizowana impreza, która ma wymiar integracyjny. 

Pan Radny Galach dodał, że nie kwestionuje idei Dożynek, lecz w tych 

działaniach można by było pomyśleć o wyjściu też na zewnątrz z promocją. 

Pan Radny Adrian Galach zapytał dlaczego Starostwo Powiatowe nie posiada 

swojej strony internetowej na Facebooku, a jest to darmowa forma promocji, z której 

korzysta coraz więcej osób jak i urzędów. 

Pani Dyrektor Chylak odpowiedziała, że temat jest do przemyślenia  

i zrealizowania. 

Pan Radny Galach dodał, że chodzi jemu głównie o funkcję informacyjną Fb 

(np. o imprezach sportowych, kulturalnych czy o spotkaniach w Starostwie).  
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Pan Radny Łukasz Salamon zwrócił uwagę, że na stronach Starostwa nie ma 

informacji o przedsiębiorcach działających na tym terenie. 

Pani Chylak odpowiedział, że jak najbardziej można spróbować wprowadzić 

na stronę  internetową zakładkę z przedsiębiorcami. 

 

Ad.6 Informacja na temat obiektów zabytkowych. Zasoby kulturowe i turystyczne 

Powiatu Rawskiego. 

Krótką informację przedstawiła Pani Grażyna Walewska – inspektor  

w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego. Informację swoją oparła 

na przewodniku turystycznym „Powiat Rawski” wydanym w lipcu 2016 r. przez 

Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, gdzie można znaleźć 

wszystkie informacje o zabytkach, obiektach kultury czy innych atrakcjach 

turystycznych z podziałem na poszczególne gminy powiatu (przewodnik turystyczny 

Powiat Rawski w załączeniu do protokołu). 

 

Ad.7 W sprawach różnych: 

Ustalono termin posiedzenia wyjazdowego w Zespole Szkół Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej- pierwotnie na 20 października a następnie zmieniono  

na 3 listopada br. 

 

Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca o godz. 14:20 

dokonała zamknięcia posiedzenia komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 

        Przewodnicząca Komisji:   

          

Maria Piątek  

                                                                                          


