
PROTOKÓŁ NR 10/2008 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

 odbytego w dniu 19 czerwca 2008 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszeni 
goście w posiedzeniu brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu i Pani 
Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.  
 Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Zofia Winiarska.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały 

nr XVI/98/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wysokości oraz 
szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
nauczycieli oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez 
Powiat Rawski.  

5. Zapoznanie się  z bieŜącą sytuacją w szkołach, a w szczególności z: 
- wynikami matur  2007/2008, 
- naborem do klas pierwszych, 
- powołaniem zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół. 

6. Realizacja punktu 4 z planu pracy Komisji pt. „Inicjowanie działań w zakresie 
rozwoju szkolnictwa zawodowego w placówkach prowadzonych przez Powiat 
Rawski”. 

7. Informacja o realizacji podwyŜek płac dla pracowników administracji 
i obsługi. 

8. Sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 dokonała Przewodnicząca 
Komisji – Zofia Winiarska, witając zaproszonych gości i członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
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Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
Radny Ireneusz Staworzyński poprosił o zaprotokołowanie faktu braku protokołu 
z ostatniego posiedzenia Komisji, gdyŜ Jego zdaniem między posiedzeniem  z dnia 
27 lutego br., a dzisiejszym posiedzeniem odbyło się jeszcze jedno posiedzenie 
Komisji, z którego brak jest protokołu.  
Protokół z dnia 27 lutego 2008 r. nie był przedmiotem głosowania. 
 
Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej zmian w budŜecie Powiatu 
Rawskiego roku bieŜącego. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena 
Pakuła.    
Poinformowała, iŜ przygotowywany projekt uchwały zawiera propozycję 
zastępujących zmian: 
Zmiany w planie dochodów i wydatków budŜetowych w następujących działach: 
- dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, zgodnie                  
z umową dotacji nr 235/RO/2008 zawartą z Województwem Łódzkim, zwiększa się 
dochody powiatu  o kwotę 5 000 zł. Środki zostaną przeznaczone  na wykonanie 
dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych we wszystkich miejscowościach 
powiatu rawskiego polegające na wykonaniu i wpasowaniu rastrów map glebowo-
rolniczych w układ map ewidencyjnych, 
Natomiast zgodnie z umową dotacji nr 231/RO/2008 zawartą z Województwem 
Łódzkim, zwiększa się dochody powiatu  o kwotę 30 000 zł. Środki zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego wraz 
z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, 
- dział 758 róŜne rozliczenia, rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, 
środki zostaną przeznaczone na budowę chodnika wraz z kładką dla pieszych 
w miejscowości Wiechnowice- Lesiew w wysokości 174 000 zł., 
- dział 851 ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne, są to dochody z rozliczenia 
ostatecznego projektu współfinansowanego ze środków UE (zakup sprzętu 
medycznego dla SPZOZ w Rawie Maz.), 
- dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
są to dochody zrealizowane  w domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Dochody 
z najmu 98 zł, darowizny 7 910 zł., 
- dział  600 transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, 
zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 35 500 zł. Środki 
zostaną przeznaczone na odprawy emerytalne dla 2 pracowników Zarządu Dróg 
Powiatowych, 
- dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
kwota 8 008 zł zwiększy plan wydatków bieŜących w Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej. Kwota 46 000 zł zwiększy wydatki majątkowe,  10 000 zł to kwota 
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pierwotnie planowana  ramach wydatków bieŜących na wykonanie projektu obecnie 
zwiększy wartość planowanej inwestycji, 
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej, zwiększenie wydatków 
majątkowych        o kwotę 150 000 zł., 
- dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80130 szkoły zawodowe, zwiększenie 
wydatków majątkowych o kwotę 335 000 zł, środki pochodzą z rezerwy oświatowej. 

W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych  wprowadza się następujące 
zmiany: 
 - wprowadza się inwestycję pn.: „Zakup i montaŜ instalacji solarnej dla Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej”. Zostanie złoŜony wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi   o dofinansowanie w 
formie dotacji, w wysokości 80 % kosztów kwalifikowalnych, zakupu  i montaŜu  
instalacji solarnych. Instalacja solarów na dachu budynku niesie za sobą 
konieczność remontu dachu nie podlegający dofinansowaniu. Całkowity koszt 
inwestycji szacowany jest na poziomie 110 000 zł, 10 000 zł wykonanie projektu, 
80 000 zł zakup  i montaŜ instalacji solarnej oraz 20 000 zł remont dachu. 
-  inwestycja pn.: „Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w miejscowości 
Wiechnowice – Lesiew”, łączny koszt inwestycji 354 000 zł, w tym środki 
zewnętrzne 174 000 zł, własne 180 000 zł. 
- zakup cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawie 
Mazowieckiej, kwota 150 000 zł stanowi dofinansowanie. 
- inwestycja pn.: ”Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej – etap I”. Planowane w 2008 roku wydatki to kwota 335 000 zł. 
- inwestycja pn.: ”Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej – etap II – instalacja pomp ciepła”. Planowane w 2008 roku wydatki to 
kwota 10 000 zł. 

Wprowadza się dwa nowe programy do planu wieloletniego: 
-inwestycja pn.: ”Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej – etap I”, planowany okres realizacji 2008 – 2011. 
- inwestycja pn.: ”Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej – etap II – instalacja pomp ciepła”, planowany okres realizacji 2008-2009. 

W ramach zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2008 roku zwiększa 
się przychody roku 2008 o kwotę 150 727 zł., są to wolne środki roku 2007. 

Do tak przedstawionego przez Panią Skarbnik uzasadnienia uwag nie 
zgłoszono. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 4 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego  
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały 
nr XVI/98/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych 
warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
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szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli i wychowawców 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekuńczo – 
wychowawczych prowadzonych przez Powiat Rawski.  

O uzasadnienie do przedłoŜonego projektu uchwały poproszono Panią 
Jadwigę Majchrzak – Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Projekt uchwały, informowała Dyrektor Majchrzak jest konsekwencją uwag 
o charakterze prawnym jakie wpłynęły ze strony organu nadzoru w zakresie 
przyjętych w regulaminie zapisów. W pierwotnej uchwale zawarto zapisy dotyczące 
m.in. okresów w jakich przysługują i terminów wypłaty składników wynagrodzenia, 
które są powtórzeniem zapisów zawartych w aktach wyŜszego rzędu i choć 
ułatwiłyby pracę dyrektorom szkół, to zdaniem organu nadzoru były niezgodne 
z zasadami techniki legislacyjnej. Z tego samego powodu wykreślono w  §  5 ust. 8 
zdanie drugie, pozostawiając zdanie pierwsze. Zmiany te nie mają wpływu na 
zasadnicze uregulowania uchwały dotyczące regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

Do wystąpienia Pani Dyrektor pytań nie było. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zapoznania się  z bieŜącą sytuacją 
w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski.  
O informację w tym zakresie poproszono Panią Jadwigę Majchrzak – Dyrektora 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Swoje wystąpienie Pani Dyrektor rozpoczęła od informacji związanej z wynikami 
tegorocznych matur. W ZSP w Rawie Mazowieckiej matury nie zdało 12 uczniów. 
W ZSP w Białej Rawskiej -13 uczniów. W LO w Rawie Mazowieckiej - 13 
uczniów. W ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej - 22 uczniów. 
Następnie mówczyni przeszła do kwestii związanej z  naborem do klas pierwszych. 
W LO w Rawie Mazowieckiej uruchomionych zostanie 7 oddziałów, czyli o 1 mniej 
niŜ w roku poprzednim – 223 uczniów. 
ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej planuje uruchomienie 12 oddziałów, czyli 
o 1 oddział więcej – 330 uczniów. 
ZSP w Białej Rawskiej planuje nabór do 8 oddziałów, czyli o 2 więcej niŜ w roku 
poprzednim – 225 uczniów. Zostaje uruchomiony nowy kierunek – technik usług 
hotelarskich.  
ZSP w Rawie Mazowieckiej planuje nabór do 8 oddziałów, czyli o 2 więcej niŜ 
w roku poprzednim – 210 uczniów.  
Ostateczne informacje co do ilości tworzonych oddziałów dostępne będą po 2 lipca, 
czyli po terminie, w którym kończy się ruch związany z naborem do klas 
pierwszych.   
W następnej kolejności Pani Dyrektor Majchrzak poinformowała, iŜ  Zarząd 
Powiatu na jednym z ostatnich posiedzeń dyskutował nad kwestia powołania 
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zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. 
Nowa jednostka przejęła by kwestie ekonomiczne, osobowe i nadzorcze nad 
działalnością szkół.    
Zdaniem Radnego Ireneusza Staworzyńskiego dyskusja w kwestii powołania 
zespołu winna być prowadzona z udziałem dyrektorów placówek, tak aby moŜna 
wydyskutować  najlepsze rozwiązania zarówno dla powiatu chcącego ograniczyć 
koszty, jak i  placówek, które oczekują względnej samodzielności w konstrukcji 
i realizacji budŜetu.    
Według Radnego Krzysztofa Kopki stworzenie zespołu wymaga jasnego określenia 
ewentualnych korzyści i dolegliwości wynikających z pozbawienia dyrektorów 
odpowiedzialności za funkcjonowanie ich placówek.  NaleŜy zadać sobie pytanie, 
czy zespól będzie tańszym rozwiązaniem w stosunku do obecnego i czy nie będzie 
powielaniem roli przypisanej dyrektorom placówek? Kwestie te wymagają dyskusji 
na poziomie bardziej szczegółowym. Bez jasnej, czytelnej wizji podziału zadań 
między zespołem, a dyrektorem placówki trudno jest dyskutować o zasadności 
utworzenia nowej jednostki.  
Zdaniem Dyrektor Majchrzak utworzenie zespołu z pewnością podniesie koszty 
osobowe, tym bardziej, Ŝe w szkołach musi pozostać stanowisko sekretarza szkoły. 
Pozbawienie dyrektorów samodzielności finansowej oznacza spłaszczenie ich roli 
do funkcji administracyjnych, kontynuował Radny Ireneusz Staworzyński. Przestaną 
czuć się odpowiedzialnymi za funkcjonowanie jednostki. Dlatego teŜ, jego zdaniem, 
nie jest to korzystny kierunek szukania lepszego wykorzystania środków. Potrzebne 
jest natomiast udroŜnienie systemu przepływu informacji, tak aby organ prowadzący 
posiadał pełną kontrolę nad realizacją wydatków. Równie waŜny jest  element 
większego wpływu dyrektorów na realizację polityki oświatowej prowadzonej przez 
powiat.  
Dyskusję zakończono stanowiskiem, iŜ decyzja w zakresie utworzenia zespołu musi 
być poprzedzona rzetelną dyskusją opartą na konkretnych materiałach określających 
zadania i koszty nowo powołanej jednostki. NaleŜy brać pod uwagę argumentację 
i negatywny stosunek dyrektorów do proponowanych zmian.   
 
Ad. 6  Następny punkt porządku obrad obejmował realizację punktu 4 z planu pracy 
Komisji pt. „Inicjowanie działań w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego 
w placówkach  prowadzonych przez Powiat Rawski”. 
W tym zakresie Dyrektor Jadwiga Majchrzak poinformowała, iŜ placówki 
prowadzące szkolnictwo zawodowe sporządziły własne plany rozwoju szkolnictwa 
zawodowego, na bazie których zostaną utworzone nowe kierunki kształcenia 
zawodowego.  Pewne propozycje zostaną wcielone juŜ w roku bieŜącym. Zwraca się 
większą uwagę na analizę występujących i przewidywanych potrzeb na lokalnym 
rynku pracy oraz na kwestię  współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, przez 
system praktyk i staŜy absolwenckich. 
Poruszono problem reorganizacji struktur warsztatów przy ZSCEZiU w Rawie 
Mazowieckiej będących odrębną samodzielną jednostką. Komisja podzieliła 
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propozycję przekształcenia warsztatów w pracownię, dzięki czemu powstaje prawna 
moŜliwość zlikwidowania odrębnej struktury kierowniczej i administracyjnej 
i włączenia budŜetu warsztatów do budŜetu szkoły.  
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację o realizacji podwyŜek 
płac dla pracowników administracji i obsługi. 
W kwestii tej głos zabrała Dyrektor Jadwiga Majchrzak. Poinformowała, 
iŜ podwyŜki płac do wysokości 10% stanowią skutek finansowy dla budŜetu 
w kwocie 183.803 zł. Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu podwyŜek 
płac z dniem 1 lipca dla administracji w wysokości 4.6%  i 7% dla pracowników 
obsługi.  
Z uwagi na fakt występowania znacznych róŜnic w płacach w poszczególnych 
placówkach obejmujących te dwie grupy pracowników, Radny Krzysztof Kopka 
zaapelował w wyrównanie tych dysproporcji, przy okazji realizacji podwyŜek. 
Zdaniem Radnego Ireneusza przekazując dyrektorom pulę środków na realizację 
podwyŜek płac winno oczekiwać się od nich pisemnego uzasadnienia faktu 
zróŜnicowania przyznanych podwyŜek. 
 
Ad. 8 W sprawach róŜnych  Przewodnicząca Komisji poinformowała, iŜ badając 
wykonanie budŜetu powiatu za rok 2007 Komisja Rewizyjna zajęła się równieŜ 
wnioskiem Radnego Krzysztofa Kopki dotyczącym przedstawienia na następnym 
posiedzeniu Komisji informacji, czy placówki oświatowe pokryły wszystkie 
zobowiązania roku 2007, a jeŜeli nie to dlaczego nie zostały one  zrealizowane. 
Nie stwierdzono przypadków ograniczania przez Zarząd Powiatu w czasie roku 
budŜetowego wysokości środków na realizację poszczególnych elementów budŜetu 
wynikających z przyjętych planów finansowych.  
 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji – 
Zofia Winiarska o godz. 14:30 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
    Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
      (-) Zofia  Winiarska  


