
PROTOKÓŁ NR 5/2011 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 22 września  2011 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszeni goście 
w posiedzeniu brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu i Pan Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.  
  
 Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek.   
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o wprowadzonych zmianach do projektów organizacji szkół. 
4. Informacja dotycząca uzyskanych oszczędności finansowych związanych  

z utworzeniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. 
5. Wyjazd do placówek.   
6. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 11:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając zaproszonych gości i członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził 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 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację o wprowadzonych 
zmianach do projektów organizacji szkół. 
 O przedstawienie zagadnienia Przewodniczący Komisji poprosił Pana 
Andrzeja Latka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.  
Swoje wystąpienie mówca rozpoczął od informacji dotyczącej ilości oddziałów 
utworzonych na rok szkolny 2011/2012 w poszczególnych placówkach. 
- w LO w Rawie Mazowieckiej było na koniec roku szkolnego 21 oddziałów, 
z początkiem września będzie 20 oddziałów. Liczba uczniów wynosi 566 uczniów, 
czyli mniej o 3 uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Było 953 godzin 
dydaktycznych ogółem, w nowym roku szkolnym będzie 898 godzin. 
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- w ZSP w Białej Rawskiej były na koniec roku szkolnego 20 oddziały 
z początkiem września będzie 18 oddziałów. Liczba uczniów wynosi 512 uczniów, 
czyli mniej o 54 uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Było 1065  godzin 
dydaktycznych ogółem, w nowym roku szkolnym będzie 896 godzin. 
- w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej były na koniec roku szkolnego 32 oddziały, 
z początkiem września będzie 31 oddziałów. Liczba uczniów wynosi 841 uczniów, 
czyli więcej o 25 uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Było 1438  godzin 
dydaktycznych ogółem, w nowym roku szkolnym będzie 1464 godzin. 
- w ZSP w Rawie Mazowieckiej było na koniec roku szkolnego 21 oddziałów, 
z początkiem września będzie 20 oddziałów. Liczba uczniów wynosi 560 uczniów, 
czyli mniej o 45 uczniów w stosunku do roku poprzedniego.  

Łącznie liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez powiat uległa 
zmniejszeniu o 133. Skutkować to będzie, przy zachowaniu dotychczasowych 
stawek na ucznia, zmniejszeniem subwencji oświatowej na poziomie ok. 500.000 zł. 

  
 Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było.  
 
Ad. 4 W kolejnym punkcie informację o uzyskanych oszczędnościach finansowych 
związanych z utworzeniem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 
przedstawiła Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu. 
 Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji związanych 
z korzyściami niematerialnymi  jakie powstały po utworzeniu Zespołu. Zaliczyła 
do nich bardzo dobrą współpracę, szybki przepływ informacji, a co za tym idzie, 
szybka reakcję na występujące potrzeby. 
JeŜeli chodzi o wymierne korzyści finansowe to pojawia się one w roku przyszłym. 
W tym roku potencjalne korzyści zostaną pochłonięte przez wypłacenie odpraw. 
Same korzyści finansowe obejmują zmniejszenie zatrudnienia o cztery etaty.  

Zdaniem Starosty Rawskiego wprowadzona reorganizacja poprawiła wiele 
kwestii organizacyjnych. Wprowadzonych zostało wiele działań podnoszących 
przejrzystość w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, których pozytywny 
skutek będzie widoczny w postaci wymiernych oszczędności finansowych. 
Do działań tych mówca zaliczył pozytywne zmiany w zakresie wykorzystania 
pomieszczeń w internatach i wynajem stołówek szkolnych.   
 Radna Franciszka Wójcicka zwróciła uwag na fakt braku dalszego 
zatrudnienia w stosunku tylko do jednej osoby w ZSP w Białej Rawskiej. Poprosiła 
o przeanalizowanie moŜliwości kontynuacji pracy przez tę osobę. 
 Odpowiadając Starosta Rawski poinformował, iŜ kwestie dalszego 
wykorzystania osób, których stanowisko podlegało likwidacji  przedstawiali 
dyrektorzy poszczególnych placówek. W przypadku tej Pani dalsze zatrudnienie, 
być moŜe rozwiąŜe się wraz z uruchomieniem przez nowy podmiot stołówki. 
 Radna Katarzyna Urbańska poprosiła o wyjaśnienie, co dzieje się 
z dodatkowymi dochodami uzyskiwanymi przez placówki np. z wynajmu 
pomieszczeń. 
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 Odpowiadając Skarbnik Marzena Pakuła poinformowała, iŜ środki 
te wprowadzane są najpierw do budŜetu powiatu, a następnie przekazywane 
do placówki. Ich wydatkowanie następuje na cele wskazane przez dyrektorów, 
za wyjątkiem wydatków zwiększających obciąŜenia płacowe.  Trzeba mieć 
świadomość, iŜ w związku z wynajmem w placówce generowane są równieŜ koszty. 
      
Ad. 5 W kolejnym punkcie Komisja dokonała objazdu placówek oświatowych 
i oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat rawski.   
 
Ad. 6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 16:00 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 

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


