
P R O T O K O Ł  NR 13/2008 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego wspólnie  z Komisją Rewizyjną 
w dniu 17 grudnia 2008 roku  

 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brały udział Panie: Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu oraz Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu.  

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Zofia Winiarska – Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Maryla CharąŜka – Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej.  

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. Zapoznanie się ze stanem informatyzacji placówek prowadzonych przez 

Powiat Rawski..   
4. Informacja o realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych 

za 2008 rok.  
5. Przyjęcie planów pracy Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

rok 2009. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1  Otwarcia  posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonały Przewodniczące 
Komisji, witając  członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie 
quorum i uprawnienie obu Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji.  
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się ze stanem 
informatyzacji placówek prowadzonych przez Powiat Rawski. 
O zabranie głosu poproszono Panią Jadwigę Majchrzak – Dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
Omawiając to zagadnienie mówczyni poinformował, iŜ wyposaŜanie placówek 
w sprzęt informatyczny odbywało się w ramach programu ministerialnego, który 
zakładał współpartycypację przez organ prowadzący przez przygotowanie 
i wyposaŜenie w odpowiednie stoliki  pomieszczeń przeznaczonych na pracownie. 
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Organ prowadzący we własnym zakresie musiał przeszkolić nauczycieli 
obsługujących daną pracownię.  
Dzięki temu wszystkie placówki mają w pełni zaspokojone potrzeby w komputery 
najnowszej generacji. Mimo dobrego wyposaŜenie maturzyści nie przystępują 
do matury z informatyki. W całym województwie łódzkim  na taką maturę decyduje 
się ok. 2% maturzystów. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest to, Ŝe nasi 
informatycy posiadają jedynie przygotowanie w ramach studiów podyplomowych, 
a nie pełnych studiów informatycznych.  
Pracownie komputerowe słuŜą głównie do lekcji informatyki, w niewielkim stopniu 
są wykorzystywane do innych przedmiotów. Brak jest współpracy między 
pracownią informatyczną, a istniejącymi programami edukacyjnymi. 
Najlepsze wyniki ma Bibliotek Powiatowa, która wyposaŜona jest w programy 
dające moŜliwość korzystania z księgozbioru lub czasopism w formie 
elektronicznej. WaŜnym elementem jej działalności jest moŜliwość korzystania 
w formie elektronicznej z zasobów innych placówek na terenie kraju, posiadających   
poszukiwane publikacje. 
Odnosząc się do treści przedstawionej przez Panią Dyrektor informacji, Radny 
Ireneusz Staworzyński oświadczył, iŜ młodzieŜ szkół ponadgimnazjalnych bardzo 
krytycznie wypowiada się o poziomie kształcenia informatyki. Twierdzą, 
iŜ kształcenie odbywa się na przestarzałych i nieaktualnych programach. Dlatego 
teŜ, dla zapewnienia wyŜszego poziomu kształcenia,  istniej konieczność 
systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji przez nauczycieli prowadzących 
naukę informatyki.  
Innych wystąpień nie było. 
 
Ad. 4 Następny  punkt porządku obrad obejmował informację o realizacji 
kalendarza imprez kulturalnych i sportowych za 2008 rok.  
Pisemny materiał obejmujący równieŜ wykaz imprez organizowanych przez 
jednostki Powiatu rawskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Ponownie o zabranie głosu Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Jadwigę 
Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Realizacja zadań stricte kulturalnych następuje w jedynej tego typu placówce jaką 
jest Powiatowa Biblioteka Publiczna. Inne zadania kulturalne realizowane są przez 
inne jednostki, Wydział jest podmiotem współpracującym lub koordynującym.  
Wszystkie ujęte w kalendarzu imprezy zostały w roku 2008 zrealizowane. Patronat 
nad nimi sprawowali: Starosta Rawski i Przewodnicząca Rady Powiatu. 
Wykorzystano w całości środki finansowe zabezpieczone w budŜecie na ich 
realizację. 
Radny Ireneusz Staworzyński poprosił o udzielenie odpowiedzi, czy bractwo 
rycerskie organizujące corocznie na rawskim zamku turniej skarbu kwarcianego, 
zwracało się do powiatu o pomoc, a jeŜeli tak to  czy taką pomoc otrzymało? 
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Odpowiadając Dyrektor Majchrzak poinformowała, iŜ z budŜetu powiatu 
wydatkowano na organizację tej imprezy kwotę 4.000 złotych, w większości to 
koszty związane z zakwaterowaniem uczestników. Ponadto  aktualnie powiat 
zobowiązał się do udzielenia pomocy w zakresie wykonania lawety pod armatę. 
Zamkiem Radnego Ireneusza Staworzyńskiego w ofercie dla mieszkańców Powiatu 
Rawskiego brak jest propozycji imprez masowych przeznaczonych dla szerszej 
ilości uczestników. Przedstawiona propozycja jest zbiorem pojedynczych imprez 
kulturalnych, oderwanych od siebie i nie współgrających ze sobą. Jedyna większa 
propozycja to doŜynki powiatowe, które zdaniem Radnego, są imprezą na niskim 
poziomie, stanowią „spęd”, który nie do końca wyczerpuje istniejących moŜliwości. 
Dlatego teŜ konieczna jest dyskusja nad wypracowaniem kalendarza imprez, 
stanowiących spoistą masową ofertę dla starszych mieszkańców Powiatu 
Rawskiego. Jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu imprezy, które zbiegiem 
czasu  mogą stać się świetną imprezą promocyjną Powiatu Rawskiego. 
Uzgodniono, iŜ do  kwestii tej Komisja wróci realizując pierwszy punkt planu pracy 
na rok 2009. 
   
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego przyjęcie planów pracy Komisji oraz planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na rok 2009. 

 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009. 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie 
 

Termin 
1. Kontrola wdraŜanych przez SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej programów naprawczych lub przyjętych 
rozwiązań przekształceniowych. 
 

 
Styczeń - Luty 

2. Kontrola wydatkowania środków na  rzeczówkę oraz na 
dokształcanie w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie 
Mazowieckiej 

 
Kwiecień 

3. Kontrola wydatkowania środków budŜetowych na 
inwestycje drogowe zrealizowane w 2008 roku 
 

 
Październik 

 
Komisja Rewizyjna upowaŜniła Przewodniczącą Marię CharąŜkę do zwrócenia się 
do Rady Powiatu o wyraŜenie zgody na przesunięcie z roku bieŜącego zaplanowanej 
kontroli wdraŜanych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej programów naprawczych 
lub przyjętych rozwiązań przekształceniowych na 2009 roku.  
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009. 
 

 
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2009 

 
L.p. Tematyka Miesiąc 

1. Wypracowanie propozycji imprez sportowych 
i kulturalnych w powiecie Rawskim 

Styczeń 

2. Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli na rok 2008. 

Luty 

3. Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach 
i placówkach oświatowych. 

Kwiecień 

4. Inicjowanie działalności kulturalnej: (zgodnie 
z oczekiwaniami społeczności lokalnego) 
- zespoły ludowe, 
- zespoły dziecięce, 
- festiwale, 
- przeglądy i konkursy, 
- wystawy promujące dorobek kulturalny.  

Praca ciągła  

Lp. Tematyka Miesiąc 
 

2. 
 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za 
2008 rok – wyraŜenie opinii. 

2. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego.  
 

 
Marzec 

 
3. 

 
   Analiza wykonania budŜetu za I półrocze 2009  roku 
 

 
Sierpień 

 
4. 

 
Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu  
   uchwał Rady Powiatu. 

 
Wrzesień 

 
5. 

 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010. 
 

 
Listopad 
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L.p. Tematyka Miesiąc 
5. Zapoznanie się z propozycjami  rozwojowymi 

szkolnictwa zawodowego w placówkach   
prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Maj 

6. Ocena aktywności placówek w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Biblioteki – rozwój czytelnictwa wśród młodzieŜy 
i dorosłych. 

Wrzesień 

7. Realizacja kalendarza imprez kulturalnych. 
Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Sierpień/Wrzesień 

8. Realizacja kalendarza imprez sportowych – stan 
i wykorzystanie bazy sportowej. 
Informatyzacja szkół – upowszechnienie dostępu 
do Internetu. 

Wrzesień/Paździe
rnik 

9. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2010 
 

Grudzień 

 
Obie Komisje będą rekomendować Radzie Powiatu przedstawione jak wyŜej 
propozycje swoich planów pracy na rok 2009. 
 
Ad. 6 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, współprzewodniczący obrad 
– Zofia Winiarska i Maria CharąŜka o godz. 16:30 dokonały zamknięcia wspólnego 
posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
                         (-)  Zofia Winiarska 
 


