
PROTOKÓŁ NR 19/2010 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

 odbytego w dniu 4 stycznia  2010 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszeni 
goście w posiedzeniu brały udział Panie: Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
i 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. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2010. 
3. Informacja o sytuacji finansowej placówek oświatowych i oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
4. Sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 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. 
 
Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2010. 
Propozycje planu pracy przedstawiła Przewodnicząca Komisji. 
W drodze dyskusji Komisja jednoglośnie przyjęła plan pracy w następującym 
kształcie: 
 
Lp. Tematyka 

 
Termin 
realizacji 

1. Zaopiniowanie sprawozdania do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o średnich wynagrodzeniach nauczycieli 
za rok 2009.   
 

Luty 

2. Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach 
oświatowych. 
 

Marzec 

3. Funkcjonowanie internatów przy placówkach 
prowadzonych przez Powiat Rawski.  

Marzec 
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4. Uczestniczenie w zorganizowaniu konferencji dotyczącej 

jakości pracy szkół. 
 

Kwiecień 

5. Funkcjonowanie placówek kultury na terenie Powiatu 
Rawskiego – prezentowanie dorobku. 
 

Maj 

6. Inicjowanie działań w zakresie rozwoju szkolnictwa 
zawodowego w placówkach prowadzonych przez Powiat 
Rawski. 
 

Cały rok  

7. Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 
 

Wrzesień 

8. Inicjowanie spotkań z ciekawymi ludźmi pochodzącymi z 
terenu Powiatu Rawskiego – realizacja kalendarza imprez 
kulturalnych. 
 

Cały rok 

9. Wykorzystanie bazy sportowej – promowanie masowej 
kultury fizycznej. 
 

Październik 

10. Biblioteka powiatowa  
- rozwój czytelnictwa, organizowanie wieczornic 
i konkursów literackich. 

Wrzesień 
Październik 
Listopad 
Grudzień 

11. Przyjęcie informacji o wynikach pracy szkół 
prowadzonych przez Powiat Rawski. 
 

Październik 

12. Wypracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu na 2011 rok. 
 

Listopad 

 
 

 
Ad. 3 Następny  punkt porządku obrad  obejmował informację o sytuacji finansowej 
placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat 
Rawski w związku z wejściem w nowy rok budŜetowy. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Jadwigę Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Swoje wystąpienie rozpoczęła od informacji, iŜ uległa zmniejszeniu o 150 liczba 
uczniów, co w konsekwencji rzutuje na fakt, Ŝe wysokość subwencji oświatowej 
na rok 2010 jest wyŜsza od ubiegłorocznej  tylko o  ok. 500 zł.    
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Szkoły złoŜyły swoje plany finansowe uwzględniając w nich planowany w miesiącu 
wrześniu 7% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Analizie poddawane są koszty 
osobowe związane z obsługą administracyjną poszczególnych placówek. Ich 
wysokość, w stosunku do całkowitych kosztów wynagrodzenia w placówce, 
w niektórych placówkach jest zbyt wysoki. Ponadto analizuje się kwestie średnich 
wynagrodzeń oraz zasady przydziału godzin doraźnych zastępstw. Skłania się 
dyrektorów do powierzania zastępstw młodym nauczycielom, tak aby nie 
występowały sytuacje wypłacania dodatku wyrównawczego nauczycielom, którzy  
nie wypracowują średniej. Pewnym zagroŜeniem, kontynuowała Pani Majchrzak jest 
odpływ młodzieŜy do innych placówek zlokalizowanych poza Powiatem Rawskim. 
Jest to w części równowaŜone napływem młodzieŜy z powiatów: grójeckiego, 
tomaszowskiego i skierniewickiego.  
Zdaniem Radnego Ireneusza Staworzyńskiego czynnikiem przyciągającym młodzieŜ 
jest kadra. Dlatego duŜą rolą jest prowadzenie  przez kierownika placówki właściwej 
polityki kadrowej. O renomie szkoły w głównej mierze decyduje kadra, w dalszej 
kolejności warunki techniczne.  
W tymi miejscu Starosta Józef Matysiak poinformował o trudnej sytuacji internatów 
przy ZSP w Białej Rawskiej i ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. W projekcie 
budŜetu na rok bieŜący przewidziano finansowanie w dotychczasowej wysokości 
tych dwóch placówek jedynie przez pierwsze półrocze. MłodzieŜ, która zechce 
korzystać z internatu będzie miała taką moŜliwość, jednak koszty utrzymania 
internatu muszą zostać w sposób istotny zmniejszone przez wdroŜenie nowych 
rozwiązań organizacyjnych. 
Według Radnego Ireneusza Staworzyńskiego koniczne stanie się połączenie 
działalności zarobkowej z dotychczasową funkcją oświatową.  
 
Ad. 4  W sprawach róŜnych głosów nie było 
 
Ad. 5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca obrad – 
Zofia Winiarska o godz. 14:40 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
Przewodnicząca Komisji 
     (-) Zofia Winiarska  


