
PROTOKÓŁ NR 33/2018 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 16 marca 2018 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał także 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. Ocena oferty oświatowej szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. 
5. Zapoznanie z kalendarzem oraz ofertą imprez kulturalno  

– sportowych organizowanych przez Powiat Rawski.  
6. Stan i baza obiektów kultury fizycznej. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 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 (23.02.2018 r.) przyjęty został 
jednogłośnie.  
 
Ad.4 Ocena oferty oświatowej szkół prowadzonych przez Powiat Rawski  
        Ofertę placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Rawski, 
przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.  
Informacja o sieci szkół stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji pozytywnie oceniła 
przedstawioną informację. 
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Ad.5 Zapoznanie z kalendarzem oraz ofertą imprez kulturalno – sportowych 
organizowanych przez Powiat Rawski.  

Jak zaznaczył dyrektor Andrzej Latek, imprezy dzielą się na trzy grupy: 
imprezy organizowane przez Powiat Rawki, imprezy organizowane przez jednostki 
organizacyjne powiatu, a także wspierane przez Powiat Rawski. 

Kalendarz oraz oferta imprez kulturalno - sportowych stanowi załącznik  
do niniejszego protokołu. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji jednogłośnie przyjęła 
przedstawioną informację. 
 
Ad.6 Stan i baza obiektów kultury fizycznej. 

Dyrektor Andrzej Latek (WPS) przedstawił informację o stanie bazy sportowej 
Powiatu; informacja stanowi załącznik o niniejszego protokołu. W ramach 
przedstawianej informacji dyrektor Andrzej Latek poinformował także, że został 
złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinasowanie na remont sali 
gimnastycznej przy LO im Marii Curie – Skłodowskiej (m.in. wymiana dachu  
i częściowa wymiana sprzętu wewnątrz), całość prac wyceniono na 150 tys. zł przy 
czym z Urzędu Marszałkowskiego możliwa jest do uzyskania kwota 100 tys. zł. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji jednogłośnie przyjęła 
przedstawione informacje. 
 
Ad.7 W sprawach różnych: 

Pani Maria Piątek - przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała  
o Targach Edukacyjnych, które odbędą się w sali Starostwa w dniu 21 marca br.  
o godz. 10:00. 
 
Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji  
o godz. 14:15 dokonała zamknięcia posiedzenia komisji. 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
        Przewodnicząca Komisji:   
          

Maria Piątek                                                                                           
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