
PROTOKÓŁ NR 4/2011 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 15 czerwca  2011 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszony gość 
w posiedzeniu brała udział Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pani  Jadwiga Majchrzak – 
Kierownik oddziału Oświaty, Kultury i Sportu w Wydziale Polityki Społecznej 
i Pan Radosław Kaźmierczak – Dyrektor ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej, Pan 
Andrzej Romańczuk – Dyrektor ZSP w Rawie Mazowieckiej, Pani Jolanta 
Popłońska – Dyrektor ZSP w Białej Rawskiej, Pani Agata Malik – Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, Pan Paweł Malik – 
Dyrektor Zapolu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej i pan Arkadiusz 
Woszczyk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej.  
  
 Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek.   
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Informacja o projektach organizacji  szkół prowadzonych przez powiat 

rawski. 
5. Informacja o sytuacji kadrowej wynikającej po  utworzeniu Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. 
6. Sprawy róŜne.  
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, 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 
przyjęcie porządku obrad. 
Do propozycji dzisiejszego porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie wniesiono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację o projektach organizacji  
szkół prowadzonych przez powiat rawski. 
Przed analizą przygotowanego dla członków Komisji materiału, przewodniczący 
zwrócił poprosił członków Komisji o zachowanie poufności w stosunku do danych 
zawartych w projektach organizacji. Zadaniem Komisji jest analiza i rozwiązywanie 
problemów związanych z ta kwestia, a nie odnoszenie się personalnie 
do poszczególnych osób objętych projektami organizacji. 
 Następnie  Przewodniczący Komisji prosił o przedstawienie przez 
poszczególnych Dyrektorów krótkiej analizy swoich projektów.  
 Wszyscy Dyrektorzy zgodnie oświadczyli, iŜ zakładany nabór na rok szkolny 
2011/2012 mimo, Ŝe jest mniejszy od poprzedniego, daje moŜliwość utrzymania 
dotychczasowej kadry nauczycielskiej na pełnych etatach. Tylko w jednym 
przypadku w ZSP w Białej Rawskiej nastąpi zmniejszenie etatu i dotyczy 
to nauczyciela przedmiotów zawodowych. Mniejsza ilość nowych oddziałów 
powoduje, Ŝe nastąpi istotne zmniejszenie ilości godzin ponadliczbowych 
realizowanych przez nauczycieli. Utrzymanie zatrudnienia emerytów będzie miało 
miejsce jedynie w przypadkach uzasadnionych i po otrzymaniu zgody organu 
prowadzącego. Lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie obłoŜenia miejsc 
w internatach. Sytuacja ta będzie skutkować zwiększeniem wysokości subwencji 
oświatowej.  
 Odnosząc się do projektu organizacji w ZSCEZiU Radna Katarzyna Urbańska 
zwróciła uwagę na planowanie liczebności nowych oddziałów. Jej zdaniem 
prowadzenie przez nauczyciela właściwej pracy dydaktycznej, przy klasie liczącej 
41 uczniów, jest mało efektywne. Stąd mówczyni zaproponowała dokonanie 
podziału tego typu klas na dwie grupy dydaktyczne. Uzgodniono, iŜ dyrektorzy 
wystąpią z indywidualnymi wnioskami do organu prowadzącego o wyraŜenie zgody 
na dokonanie podziału tego typu klas na dwie grupy.  
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował  informację o sytuacji kadrowej 
wynikającej po  utworzeniu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. 

O przedstawienie zagadnienia Przewodniczący Komisji poprosił  Pana 
Andrzeja Latka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. 
 
Ad. 6 W sprawach róŜnych  

 
Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 15:40 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 

W załączeniu: 
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- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 


