
PROTOKÓŁ NR 31/2018 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 26 stycznia 2018 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brała 
również Pani Aneta Psyk- Główna Księgowa Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół oraz Pani Grażyna Walewska- Inspektor w Wydziale 
Polityki Społecznej.  
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani radna Maria 
Piątek. 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4. Przyjęcie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 

2017. 
5. Struktura zatrudnienia w szkołach: nauczyciele dyplomowani, mianowani, 

kontraktowi, stażyści i pracownicy niepedagogiczni 
6. Zapoznanie Komisji z planami finansowymi placówek oświatowych. 
7. Wniosek Komisji do Zarządu Powiatu dotyczący Zespołu Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej 

8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie posiedzenia.   

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 dokonała Przewodnicząca 
Komisji – Pani Maria Piątek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącą Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 W tym punkcie przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń komisji  
z 24 listopada 2017 oraz 13 grudnia 2017 r.  – zostały one przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył Przyjęcie sprawozdania o średnich 
wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2017. 
 



 2 

Omówienia sprawozdania dokonała Pani Grażyna Walewska- Inspektor  
w Wydziale Polityki Społecznej. Sprawozdania o średnich wynagrodzeniach 
nauczycieli za rok 2017 stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  
o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2017. 
   
Ad. 5 W tym punkcie zrealizowano punkt dotyczący struktury zatrudnienia  
w szkołach: nauczyciele dyplomowani, mianowani, kontraktowi, stażyści  
i pracownicy niepedagogiczni. Informacje o zatrudnieniu stanowią załącznik nr  4 i 5 
do protokołu. 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie przyjęła informację  
o strukturze zatrudnienia w szkołach: nauczyciele dyplomowani, mianowani, 
kontraktowi, stażyści i pracownicy niepedagogiczni. 
 
Ad.6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
zapoznanie Komisji z planami finansowymi placówek oświatowych. 
 
Plany finansowe placówek przedstawiła Pani Aneta Psyk- Główna Księgowa 
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Stanowią one 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji zapoznała się z planami finansowymi 
placówek oświatowych. 
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wypracowania wniosku Komisji do 
Zarządu Powiatu dotyczącego Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 
 
Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 8  W sprawach różnych głos zabrała Pani Grażyna Walewska Inspektor  
w Wydziale Polityki Społecznej informując radnych o planach likwidacji poprzez 
wygaszanie dwóch liceów ogólnokształcących w Białej Rawskiej oraz ZSCEZiU  
ze względu na bardzo niską liczebność klas.  
   
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 
o godz. 14.40 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 

Przewodnicząca Komisji: 
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