
PROTOKÓŁ NR 28/2017 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 25 października 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 i Pan Andrzej Latek - dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego. 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. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany 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. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2018. 

6. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 

Powiat Rawski.   
7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:30 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 (06.10.2017 r.) został przyjęty 

jednogłośnie. 



 2 

 

Ad.4 W tym punkcie Komisja zaopiniowała uchwałę w sprawie zmiany 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. 

Projekt uchwały omówił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 

informując, iż do uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowych  

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach, podjętej na poprzedniej sesji zastrzeżenia 

zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa – chodzi o to, że organ stanowiący nie 

może w swojej uchwale narzucać organowi wykonawczemu (Zarządowi 

Powiatu) treści umowy jaka będzie zawierana z beneficjantem, a także 

wskazywać w tejże uchwale elementów kontroli i sprawozdawczości  

z wykorzystanych środków (te elementy ma określać umowa pomiędzy 

Zarządem Powiatu a Beneficjentem). To organ wykonawczy w oparciu o art. 250 

ustawy o finansach publicznych podpisuje umowę z beneficjentem, mając na uwadze 

treść tegoż przepisu. W związku z tym nie może być w treści uchwały w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków postanowień 

dotyczących elementów umowy (art. 81 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami). 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 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 Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 
Projekt przedmiotowej uchwały również omówiony został przez Pana 

Sławomira Stefaniaka – Sekretarza Powiatu: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła ogólne zasady 

współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań 

publicznych, które można wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5a ust. 1 wyżej 

cytowanej ustawy Rada Powiatu uchwala Roczny Program Współpracy  
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. 

W roku 2017 realizowane były następujące zadania o charakterze finansowym: 

1) realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu rawskiego  

w punkcie w Białej Rawskie; 

2) rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

3) zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa 

narodowego poprzez organizację Święta Konstytucji 3-go Maja w połączeniu  

z festynem organizacji pozarządowych „Radosne Święto”. 

Na rok 2018 Zarząd planuje ograniczyć Program Współpracy poprzez 

wykreślenie Święta Konstytucji 3-go Maja „Radosne Święto”, a także nie zapisywać 

środków finansowych na zadanie – konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową 

organizowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

W wyniku dyskusji obecni członkowie Komisji jednogłośnie zawnioskowali 

żeby do Programu Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2018 wprowadzić dwa zadnia na charakterze 

finansowym: organizację Święta Konstytucji 3-go Maja wraz piknikiem  

pn. „Radosne Święto”, a także konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową 

organizowanego przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. Komisja 

wnioskuje zapisać kwoty po 5.000 zł na każde z tych zadań. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 

opiniuje uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których 

mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

ze zmianami zaproponowanymi na dzisiejszym posiedzeniu (dodanie dwóch 

zadań o charakterze finansowym). 
 

Ad.6 Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 

Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym: 

W tym przypadku został popełniony podobny błąd jak w przypadku uchwały 

dotyczącej Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru 

zabytków; podjęta na poprzedniej sesji uchwała w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski w zbyt 

szeroki sposób określała co powinna zawierać umowa zawierana przez Zarząd 

Powiatu, a także wymieniała elementy sprawozdawczości i kontroli, według 

RIO kwestie te należą do kompetencji Zarządu Powiatu. To organ wykonawczy 

w oparciu o art. 250 ustawy o finansach publicznych podpisuje umowę  

z beneficjentem, mając na uwadze treść tegoż przepisu. W związku z tym nie może 
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być w treści uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu przez Powiat Rawski postanowień dotyczących elementów umowy (art. 27 

ust.2 ustawy o sporcie).  

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 
 

Ad.7 W sprawach różnych: 

Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej poinformował  

o tym, że w dniu 10 listopada 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii 

Skłodowskiej – Curie organizowane będą obchody Święta Niepodległości, na które 

radni zostaną zaproszeni. 

 

Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji  

o godz. 16:00 dokonała zamknięcia posiedzenia komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 

        Przewodnicząca Komisji:   

          

Maria Piątek  

                                                                                          


