
PROTOKÓŁ NR 29/2017 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji połączonego  

z Komisją Statutową odbytego w dniu 24 listopada 2017 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu komisji, zgodnie z listami 
obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział 
brali również: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pan Andrzej Latek  
- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego i Pani Marzena 
Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego. Posiedzenie wspólne otworzył Pan Jarosław 
Kobierski – przewodniczący Komisji Statutowej. Przyjęto następujący porządek 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Przyjęcie porządku obrad; 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń przez poszczególne komisje; 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Rawskiego; 
5. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2018; 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2039; 
7. Opinia do projektu uchwały  w sprawie nadania statutu ośmioletniej szkole 

podstawowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2; 

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład 
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 
2 w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2; 

9. Opinia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w szkołę 
specjalną przysposabiającą do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno  
- Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2; 

10. Opinia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład 
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Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w branżową szkołę 
I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolińskiego 46; 

11. Opinia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 
2 w branżową szkołę specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno  
- Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2; 

12. Opinia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w branżową szkołę I stopnia 
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. Kolejowa 9; 

13. Opinia do projektu uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu Rawskiego. 

14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rawskiego  
w roku szkolnym 2016/2017. 

15. Sprawy różne. 
16. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Pan Jarosław 
Kobierski – przewodniczący Komisji Statutowej, witając uczestniczących w 
posiedzeniu połączonych komisji. Na podstawie list obecności stwierdził istnienie 
quorum w obu komisjach. 
 
Ad.2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. Część 
porządku posiedzenia (punkty 1 - 4) przyjęto w kształcie przedłożonym przez 
prowadzącego posiedzenie. 
 
Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji statutowej (27.04.2017 r.) został 
przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad.4 W tym punkcie Komisje zaopiniować miały uchwałę w sprawie zmian  
w Statucie Powiatu Rawskiego.  
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         Jak poinformował przewodniczący Jarosław Kobierski, przed posiedzeniem 
komisji wpłynęło pismo Radnego Adriana Galacha zawierające dodatkowe 
propozycje zmian w Statucie Powiatu Rawskiego. 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski zaproponował, że w zaistniałej 
sytuacji celowym byłoby odłożenie zmian w Statucie na kolejne posiedzenie komisji 
i którąś kolejną sesję Rady Powiatu, tak żeby członkowie komisji mogli zapoznać się  
z tymi dodatkowymi propozycjami zmian.  

Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak poinformował, że zmiany do Statutu, 
które są zawarte w projekcje uchwały, uzgadniane były z Wydziałem Prawnym 
i Nadzoru Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i obawia się czy w przypadku 
wprowadzenia dodatkowych zmian, nie będą one kwestionowane przez organ  
nadzoru.  

Pan Radny Adrian Galach zaproponował poparcie wniosku Wicestarosty 
Mariana Krzyczkowskiego o odłożenie sprawy zmian w Statucie Powiatu  
na kolejne posiedzenie, a przedłożone przez niego poprawki do Statutu 
również wysłać do zaopiniowania przez Wydział Prawny i Nadzoru Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

Przewodniczący Jarosław Kobierski poddał pod głosowanie wniosek  
o przesunięcie zmian w Statucie Powiatu na kolejne posiedzenie komisji  
– komisje przy jednym głosie wstrzymującym się (J. Kobierski) zadecydowały 
o przełożeniu zagadnienia zmian w Statucie na kolejne posiedzenie Komisji 
Statutowej. Radna Maria Piątek nie brała udziału w głosowaniu.   

 
Ad.5 Na wstępie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 
poddała pod głosowanie dalszą część porządku obrad (punkty 5-16) i protokół  
z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty (25.10.2017 r.). Porządek i protokół 
zostały przyjęte jednogłośnie. 

 
Następnie główne założenia projektu Budżetu Powiatu Rawskiego na rok 

2018 zostały omówione przez Panią Marzenę Pakułę – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 
Dochody powiatu na rok 2018 zaplanowano w wysokości 48 426 125 zł, kwotę 
dochodów stanowią: 
1. Dochody bieżące  w wysokości 44 358 396 zł, w tym: 
a)  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej, w wysokości  5 279 485 zł;  
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat  

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł.; 
c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 033 002 zł - 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)  
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oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów  
a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim; 
d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 2 437 514 zł; 
e) dochody własne oszacowano w wysokości 35 598 395 zł. 
Subwencje ogólne - kwota subwencji ogólnej na 2017 rok to 24 275 808 zł, w tym:   
część oświatowa 20 491 692 zł; 
Część wyrównawcza 1 942 331 zł; 
Część równoważąca 1 841 785 zł. 
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  8 574 741 zł.  
Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano  w wysokości 2 654 976 zł, w tym:  
- wpływy z opłat komunikacyjnych  1 100 000 zł, 
- wpływy z najmu i dzierżawy  247 841 zł, 
- wpływy z usług  622 000 zł, 
- wpływy z różnych dochodów i opłat  120 520 zł, 
- pozostałe 657 485 zł. 
2. Dochody majątkowe w wysokości  4 067 729 zł, w tym: 
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 232 729 zł; 
b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 044 320 zł; 
c) dochody z udziałem środków unijnych 790 680 zł. 
Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2017 roku  
to kwota 276 494 zł. 
Wydatki Powiatu  kwota 49 508 858 zł: 
1.Wydatki bieżące w wysokości 44 382 397 zł, w tym: 
a) jednostki budżetowe kwota 37 889 314 zł: 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  27 697 869 zł, 
- zadania statutowe 10 191 445 zł; 
b) dotacje na zadania bieżące 1 068 488 zł; 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 873 948 zł; 
d) wydatki z udziałem środków UE 2 517 314 zł; 
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł; 
e) obsługa długu 500 000 zł. 
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 126 461 zł, w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 489 461 zł; 
b) dotacje na inwestycje 637 000 zł; 
 
Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie:  
Wydatki tego działu to 18 265 523 zł.  Struktura wydatków  działu wynosi:  
 Wydatki ogółem 18 265 523 zł: 
- wynagrodzenia i pochodne  13 152 138 zł, 
- zadania statutowe      2 001 231 zł, 
- dotacje dla szkół niepublicznych   418 099 zł, 
- świadczenia na rzecz osób 

fizycznych  
176 741 zł, 
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- wydatki z udziałem środków UE   2 517 314 zł. 

 Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: 
Wydatki tego działu to 4 337 591 zł.  Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale 
przeznacza się kwotę 3 227 204 zł, na realizację zadań statutowych 1 045 341 zł, 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 046 zł. 
  

Radny Adrian Galach zapytał jak w porównaniu z rokiem 2016 ulegają 
zmianie budżety poszczególnych szkół prowadzonych przez powiat. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że najłatwiej było by odnieść się do budżetu 
pierwotnego bez jego zmian w ciągu roku, i tak: subwencja wpłynęła niższa  
o 15 tys. zł; rezerwa oświatowa zachowana była na poziomie 300 tys. zł, natomiast  
w ubiegłym roku Powiatowa Biblioteka Publiczne finansowana była z subwencji 
oświatowej a w tym roku już nie. 

Radny Galach dopytał czy możemy stwierdzić, że wydatki 2017 roku  
w porównaniu do 2016 roku były takie same, wyższe czy niższe. 

Skarbnik Marzena Pakuła odpowiedziała, że nie można tego ustalić bez 
sporządzania zestawienia z podziałem na działy i rozdziały, na pewno w roku 
poprzednim i obecnym cała subwencja oświatowa została wykorzystana na szkoły. 

Pan radny Galach dopytał, czy w związku z przedstawionym projektem, 
budżety szkół i całej oświaty będą wykonane bez dodatkowych przesunięć środków 
z budżetu Powiatu czy do tego jeszcze dojdą składki na ZUS ze szkól za październik 
i listopad roku bieżącego. 

Dyrektor Andrzej Latek poinformował, że placówki oświatowe (oprócz 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) wystąpiły do ZUS o przedłużenie terminu 
płatności składek o 6 miesięcy za miesiące październik i listopad roku bieżącego. 

Jak zauważył Pan Radny Galach, jeżeli dojdą jeszcze płatności odroczonych 
składek ZUS to deficyt budżetu będzie się znacząco powiększał i skoro w roku 
bieżącym zabraknie około 4 mln na oświatę zł, to w roku przyszłym ten brak może 
wynosić już 5 mln zł. 

Starosta Józef Matysiak stwierdził, że przy obecnej wielkości subwencji 
oświatowej nie można prowadzić szkół bez dokładania z innych rozdziałów budżetu. 

Pan Radny Adrian Galach dodał, że trzeba prowadzić działania w kierunku 
tworzenia bardziej atrakcyjnej oferty oświatowej (np. nowe kierunki kształcenia czy 
współpraca z uczelniami wyższymi) i zainteresowania naszymi szkołami uczniów z 
innych powiatów, a to pociągnie za sobą zwiększenie całej subwencji oświatowej, 
która mnożona jest przez liczbę uczniów; a przede wszystkim według Radnego 
Galacha, trzeba się zastanowić nad tym jak doprowadzić do sytuacji, żeby deficyt, 
związany z wydatkami oświatowymi, nie wzrastał z roku na rok.  

Jak ustalono w dyskusji, słusznym byłoby opracowanie stanowiska Komisji 
Oświaty i wstąpienia Zarządu Powiatu w sprawie niedofinansowania oświaty. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał ilu zastępców dyrektorów maja 
poszczególni dyrektorzy szkół. 
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Dyrektor Andrzej Latek odpowiedział, że ilość zastępców dyrektora w szkole 
zależy od ilości oddziałów w szkole i złożoności kształcenia w szkole. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji przy trzech głosach za i dwóch 
wstrzymujących się (A. Galach, Ł. Salamon) pozytywnie zaopiniowała projekt 
Budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2018. 
 
Ad.6 Opinia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2039. 

Jak poinformowała Pani Skarbnik Marzena Pakuła, na lata WPF rozłożona jest 
spłata zadłużenia Powiatu. WPF zawiera tez wykaz przedsięwzięć na te lata i wykaz 
nieruchomości do sprzedaży. 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: 
-"Scalanie gruntów obiektu Ścieki", okres realizacji 2016 r. – 2019 r., wydatki  
w okresie realizacji Projektu 5 109 006 zł, w tym: środki z budżetu krajowego 
1 858 146 zł, środki z budżetu UE  3 250 858 zł; 
-"Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk", Zespół Szkół CEZiU Rawa 
Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r., środki z budżetu krajowego 117 255 
zł (w tym wkład własny powiatu 42 000 zł), środki z budżetu UE  1 279 327 zł; 
-"Staże i praktyki w zawodach przyszłości", Zespół Szkół CEZiU Rawa 
Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r., środki z budżetu krajowego 138 031 
zł (w tym wkład własny powiatu 48 600 zł, środki z budżetu UE  1 520 316 zł; 
-"Buduj karierę podczas stażu", Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres 
realizacji 2016 r. – 2018 r., środki z budżetu krajowego 76 685 zł (w tym wkład 
własny powiatu 27 000 zł), środki z budżetu UE  844 640 zł; 
 -"Krok do kariery w branży samochodowej", Zespół Szkół CEZiU Rawa 
Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r., środki z budżetu krajowego 117 002 
zł (w tym wkład własny powiatu 40 000 zł), środki z budżetu UE  1 275 031 zł; 
-"Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej 
szkoły", Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 
r. – 2018 r., wydatki w okresie realizacji Projektu 116 645 zł, są to wydatki bieżące. 
źródło finansowania - środki z budżetu UE  116 645 zł; 
-"Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku 
pracy), Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r., 
wydatki w okresie realizacji Projektu 93 741 zł, są to wydatki  bieżące, źródła 
finansowania - środki z budżetu UE  93.741 zł; 
-„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej”, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, okres realizacji 2017-2018; środki 
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z budżetu krajowego 29 330 zł (w tym wkład własny powiatu 7 919 zł), środki  
z budżetu UE  227 499 zł; 
-"Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie",  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2017-2018, środki  
z budżetu UE  227 499 zł; 
-„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych  
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej”, okres realizacji 2017 r. - 2018 r., środki z budżetu krajowego 380 
000 zł (w tym wkład własny powiatu 380 000 zł), środki z budżetu UE  850 000 zł.    
Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji przy trzech głosach za i  jednym 
wstrzymującym się  Ł. Salamon) pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2039. 
 
Ad.7 Opinia do projektu uchwały  w sprawie nadania statutu ośmioletniej szkole 
podstawowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym  
w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 

Projekt uchwały omówił Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej: 

Niniejsza uchwała stanowi kolejny krok do wdrożenia w życie zmian 
wynikających z reformy oświatowej. Jest ona kontynuacją podjętej w dniu 21 marca 
2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. Uchwałą z dnia 21 marca 2017 r. dokonano 
przekształcenia gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2 w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2, co zgodnie z art. 217 ust. 4 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 
r., poz. 60 i 949) stanowi jednocześnie akt założycielski szkoły podstawowej 
specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. Z uwagi na to,  
że przekształcana szkoła została zmieniona na zupełnie inny tym szkoły (gimnazjum 
na szkołę podstawową), taktuje się ją jako nowo powstałą szkołę. W związku  
z powyższym jednostka samorządu terytorialnego nadaje nowo założonej szkole 
pierwszy statut zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949), co reguluje niniejsza uchwała. Zgodnie 
z art 88 ust .7 cyt. ustawy organ, który założył szkołę - w tym wypadku Rada 
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Powiatu Rawskiego nadaje jej pierwszy statut. Stąd też kompetencja Rady  
do uchwalenia statutu szkoły. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji przy trzech głosach za i dwóch 
wstrzymujących się (A. Galach, Ł. Salamon) pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie nadania statutu ośmioletniej szkole podstawowej specjalnej 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 
 
Ad.8 Opinia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w ośmioletnią szkołę 
podstawową specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2. 
  Jak wyjaśnił Dyrektor Andrzej Latek, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 
i 949) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową (również szkołę podstawową 
specjalną) w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej 
przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową (również podstawową specjalną), 
co też zostało uregulowane w niniejszej uchwale. Niniejsza uchwała stanowi kolejny 
krok do wdrożenia w życie zmian wynikających z reformy oświatowej. Jest ona 
kontynuacją podjętej w dniu 21 marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej, w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych.  

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w ośmioletnią szkołę 
podstawową specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2. 

 
Ad.9 Opinia projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno  
- Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy 
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w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 

Zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę 
specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej 
przekształcenie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, co też zostało 
uregulowane w niniejszej uchwale. Niniejsza uchwała stanowi kolejny krok do 
wdrożenia w życie zmian wynikających z reformy oświatowej. Jest ona kontynuacją 
podjętej w dniu 21 marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej, w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad.10 Opinia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół - 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w branżową szkołę I stopnia wchodzącą w skład 
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Zgodnie z art. 162 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 
zasadniczą szkołę zawodową w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 
stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia, co też zostało 
uregulowane w przedmiotowej uchwale. Niniejsza uchwała stanowi kolejny krok do 
wdrożenia w życie zmian wynikających z reformy oświatowej. Jest ona kontynuacją 
podjętej w dniu 21 marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej, w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad.11 Opinia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w branżową szkołę specjalną I stopnia 
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w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 

Zgodnie z art. 162 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 
zasadniczą szkołę zawodową (również specjalną) w terminie do 30 listopada 2017 r., 
w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia,  
co też zostało uregulowane w przedmiotowej uchwale. Niniejsza uchwała stanowi 
kolejny krok do wdrożenia w życie zmian wynikających z reformy oświatowej. Jest 
ona kontynuacją podjętej w dniu 21 marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej, w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad.12 Opinia do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w branżową szkołę I stopnia wchodzącą w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9. 

Zgodnie z art. 162 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 
zasadniczą szkołę zawodową w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 
stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia, co też zostało 
uregulowane w przedmiotowej uchwale. Niniejsza uchwała stanowi kolejny krok  
do wdrożenia w życie zmian wynikających z reformy oświatowej. Jest ona 
kontynuacją podjętej w dniu 21 marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej, w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych. W § 1 oraz § 2 przedmiotowej uchwały 
została zmieniona również nazwa ulicy przy której mieści się Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnyh w Białej Rawskiej, z ulicy 15 Grudnia na ulicę Kolejową, numer 
porządkowy pozostał bez zmian - zgodnie z uchwałą nr XXXVII/318/2017 Rady 
Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy 
ulic w Białej Rawskiej. Zgodnie z zawiadomieniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Biała Rawska nr RG.II.6625/3/2017 z dnia 27.10.2017 r. zmiana nazwy ulicy przy 
której mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wchodzi  
w życie od dnia 1 listopada 2017 r. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 
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Ad.13 Opinia do projektu uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu Rawskiego. 

Projekt uchwały złożony został przez Klub Radnych PIS na sesji Rady 
Powiatu Rawskiego w dniu 27 października 2017 roku. 

Na wstępie Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu Rawskiego do projektu uchwały. 

Starosta zaznaczył, Zarząd Powiatu planuje poszerzyć dotychczasową ofertą 
stypendialną o rozwiązania zaproponowane w projekcie klubu Radnych PIS  
tj. objęcie stypendiami uczniów klas pierwszych przychodzących do szkół 
powiatowych (10 najzdolniejszych uczniów kończących gimnazja lub szkoły 
podstawowe, a także objęcie stypendiami uczniów Zespołu Placówek Specjalnych). 

Radny Adrian Galach stwierdził, że celem programu jest wsparcie grupy 
najlepszych z najlepszych uczniów; wsparcie ma też służyć motywacji dla uczniów 
do osiągania lepszych wyników, a także wzbogacać ofertę powiatowych placówek 
oświatowych. 

Pan Starosta Matysiak w imieniu zarządu Powiatu wniósł o opinię negatywną 
do projektu uchwały jako zawężającego grono uczniów, których objąć miałoby 
wsparcie Powiatu.  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o opinie nad 
projektem uchwały – za pozytywną opinia głosowało dwóch radnych (A. Galach,  
Ł. Salamon), przeciw pozytywnej opinii było troje radnych; w związku z czym 
opinia Komisji Oświaty jest negatywna. 
 
Ad.14 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rawskiego  
w roku szkolnym 2016/2017. 

Informację przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej; stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. Informacja została 
przyjęta przez Komisję Oświaty bez uwag. 
 
Ad.15 W sprawach różnych: 

Pan Starosta Józef Matysiak zaproponował projekt stanowiska Rady Powiatu 
w sprawie objęcia zasiłkiem 500+ wychowanków domów dziecka. Projekt 
stanowiska został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji. 

Pan Radny Łukasz Salamon złożył wniosek, żeby zwrócić uwagę i zając się 
sprawą wyrównania nawierzchni parkingu przy Urzędzie Skarbowym w Rawie 
Mazowieckiej. 

Pan Radny Adrian Galach zapytał jak wygląda struktura własności ternu 
wokół dworca na ulicy Kolejowej w Rawie Mazowieckiej. 

Pan Starosta Matysiak odpowiedział, że przy dworcu PKP wąskotorowej 
właścicielem jest Powiat, dworca PKS-u właścicielem nie jest Powiat, natomiast 
ulica Kolejowa jest własnością Miasta Rawy Mazowiecka.   
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Ad.16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji  
o godz. 16:30 dokonała zamknięcia posiedzenia komisji. 
 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 
        Przewodnicząca Komisji:   
          

Maria Piątek  
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