
PROTOKÓŁ NR 30/2017 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 13 grudnia 2017 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brała także 
pani Grażyna Walewska – inspektor z 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. Podsumowanie posiedzenia Komisji w ZS CEZiU. 
4. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2017. 
5. Plan pracy Komisji na rok 2018. 
6. Sprawy różne. 
7. 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 W tym punkcie Komisja podsumowała posiedzenie wyjazdowe w Zespole 
Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w dniu  
3 listopada 2017 roku. 

Krótkiego podsumowania wizytacji dokonała Przewodnicząca Komisji  
– wymieniła jakie pracownie odwiedziła Komisja, a także jakie projekty realizuje 
szkoła. Wnioski Komisji: 

- uzupełnienie warsztatów szkolnych w nowy sprzęt; 
- wycinka kilku starych drzew przed szkołą; 
- wykorzystanie wyposażenia szkoły do przygotowania do państwowego 

egzaminu w zakresie diagnosta samochodowy; 
- rozważenie i sprawdzenie możliwości przygotowania uczniów do zdawania 

egzaminów na prawo jazdy; 
- zbadanie stanu technicznego budynku gospodarczego (wykorzystywanego  

w przeszłości jako chlewnia) i ewentualna jego rozbiórka. 
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Ad.4 Podsumowanie pracy Komisji w roku 2017 – sprawozdanie przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Pani Radna Maria Piątek: 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w 2017 roku odbyła  
11 posiedzeń (w tym jedno posiedzenie wyjazdowe). Posiedzenia Komisji dotyczyły 
przede wszystkim opiniowania uchwał: 
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  
do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych; 
- w sprawie zmian budżetu roku 2017; 
- w sprawie braku odpowiedzi Starosty Rawskiego na wniosek dotyczący koncepcji 
włączenia Rawy Mazowieckiej do sieci ogólnopolskich szlaków rowerowych 
„Green Velo” i „Velo Mazovia”; 
- 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; 
- w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat 
Rawski; 
- 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; 
- w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2018, 
-  w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu na rok 2018, 
-  w sprawie wyrażenia opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2018-2039; 
- w sprawie nadania statutu ośmioletniej szkole podstawowej specjalnej  
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2; 
- 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; 
- 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  
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- Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2; 
- 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; 
- 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; 
- 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. 
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji wydała także opinię dotyczącą 
wykonania budżetu za rok 2016 oraz opinię do projektu uchwały w sprawie 
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu 
Rawskiego. 
 Ponadto Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przyjęła sprawozdanie  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski 
za rok 2016, przyjęła sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku, przyjęła sprawozdanie 
z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej w 2016 
roku, dokonała oceny oferty oświatowej i poziomu kształcenia oraz analizy realizacji 
zadań przez placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze w powiecie rawskim, 
zapoznała się z informacją na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków 
unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych 
oraz dokonała analizy aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków 
unijnych, zapoznała się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 
2017/2018 oraz z analizą naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, zapoznała 
się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2016/2017, 
omówiła kalendarz oraz ofertę imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez 
powiat rawski, zapoznała się z informacją o sytuacji na rynku pracy w roku 2016, 
zapoznała się z informacją z rocznej działalności PCPR i realizacji zadań pieczy 
zastępczej, dokonała oceny pracy szkół i policji w zakresie przeciwdziałania oraz 
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zwalczania uzależnień (alkoholizm, narkomania, dopalacze) programy i akcje 
profilaktyczne- spotkanie z przedstawicielami szkół i policji, zapoznała się ze 
stanem i bazą obiektów kultury fizycznej oraz z informacją na temat obiektów 
zabytkowych, zasobów kulturowych i turystycznych powiatu 
 Wyjazdowe posiedzenie Komisji w dniu 3 listopada 2017 r. dotyczyło 
zapoznania z potrzebami inwestycyjnymi oraz zrealizowanymi przedsięwzięciami  
w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji przyjęła sprawozdanie bez uwag. 
 
Ad.5 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji na rok 2018 – przyjęto 
następującą propozycję planu: 
L.p. Tematyka Termin 

realizacji 
1. Przyjęcie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli 

za rok 2017. Struktura zatrudnienia w szkołach: nauczyciele 
dyplomowani, mianowani, kontraktowi, stażyści i pracownicy 
niepedagogiczni. Zapoznanie Komisji z planami finansowymi 

placówek oświatowych. 

Styczeń 

2. Opiniowanie uchwał wynikających ze zmian w prawie 
oświatowym. Ocena oferty oświatowej szkół prowadzonych przez 

Powiat Rawski. 

Luty 

3. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno – sportowych 
organizowanych przez Powiat Rawski. Stan i baza obiektów kultury 

fizycznej. 

Marzec 

4. Posiedzenie wyjazdowe Komisji do placówek oświatowych 
(realizacja zadań inwestycyjnych). 

Kwiecień 

5. Współpraca placówek oświatowych z partnerami zagranicznymi. Maj 
6. Opinia do wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2017. Czerwiec 
7. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok 

szkolny 2017/2018. Posumowanie osiągnięć uczniów  
w minionym roku szkolnym. Analiza naboru uczniów do szkół 

ponadgimnazjalnych. Informacja dyrektorów z przebiegu 
wykonania budżetów w placówkach oświatowych. 

Wrzesień 

8. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych Cały rok 
9. Posiedzenie wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek 

oświatowych (internaty). Omówienie spostrzeżeń, wniosków  
z wyjazdowych posiedzeń Komisji. 

Analiza i realizacja potrzeb inwestycyjnych w szkołach 
i placówkach oświatowych. 

 
Październik 

10. Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych przez 
Powiat Rawski. Opinia do programu współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi. 
Opinia do projektu budżetu Powiatu na rok 2019. 

Podsumowanie pracy Komisji w roku 2018. 

Listopad 

11 . Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2019. Grudzień. 
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Ad.6 W sprawach różnych: 

Pani Grażyna Walewska – inspektor z Wydziału Polityki Społecznej poprosiła 
Komisję o zajęcie stanowiska w sprawie udziału w Konkursie o Pióro Starosty 
Rawskiego (organizowanym przez ZSP im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej) 
uczniów Katolickiego Publicznego Liceum prowadzonego przez Parafię pw. Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. 

Komisja wyraziła opinię, że w konkursie powinni uczestniczyć także 
uczniowie z Katolickiego Publicznego Liceum, pomimo że szkoła nie jest 
prowadzona przez Powiat Rawski; komisja zasugerował też żeby zmienić nazwę  
i formułę konkursu. 
 
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji  
o godz. 16:20 dokonała zamknięcia posiedzenia komisji. 
 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 
        Przewodnicząca Komisji:   
          

Maria Piątek  
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