
PROTOKÓŁ NR 13/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 31 maja  2012 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali teŜ: 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu Rawskiego, Pan Andrzej Latek             
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie 
Mazowieckiej, Pan Arkadiusz Woszczyk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rawie Mazowieckiej i Pani Agata Malik                 
– Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego. 

5. Omówienie wpływu wprowadzenia nowej podstawy programowej            
na zatrudnienie w szkołach ponadgimnazjalnych. 

6.  Informacja w zakresie dochodów uzyskanych przez poszczególne 
placówki z wynajmu, dzierŜawy mienia powiatowego w roku 2011. 

7. Stan bazy sportowo-rekreacyjnej 
8. Sprawy róŜne.   
9. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając uczestniczących w posiedzeniu 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 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   
- przyjęto go jednogłośnie. 
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Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały    
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej 
Rady Działalności PoŜytku Publicznego. Omówienia projektu uchwały dokonał Pan 
Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu Rawskiego:  

Rada Powiatu Rawskiego w dniu 20 kwietnia 2012 r. podjęła uchwałę            
nr XV/106/2012 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego     
w Rawie Mazowieckiej. Uchwała została opublikowana Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego w dniu 22 maja 2012 r. pod poz. 1591. 
Zgodnie z § 2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do cytowanej Uchwały, Rada Powiatu 
Rawskiego wyznacza w drodze uchwały dwóch swoich przedstawicieli do udziału    
w Powiatowej Radzie Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 
Niniejsza uchwała stanowi realizację wskazanego zobowiązania. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował omówienie wpływu wprowadzenia 
nowej podstawy programowej na zatrudnienie w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Głos w tej sprawie zabrał Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 
który poinformował, Ŝe generalnie na chwilę obecną wpływ nowej podstawy 
programowej na ilość etatów w szkołach ponadgimnazjalnych jest zniwelowany        
i ograniczony. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
wprowadzone jest pięć ograniczeń etatów - od kilku godzin do pół etatu. W Zespole 
Szkół w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta – jest bez zmian odnośnie 
zatrudnienia; w ZCEZiU – takŜe bez zmian. W Zespole Placówek Specjalnych         
w Rawie Mazowieckiej nastąpi z kolei zwiększenie zatrudnienia o trzy etaty.  
Pani Agata Malik, informując o zatrudnieniu w Poradni Psychologiczno                     
– Pedagogicznej, poinformowała, Ŝe zatrudnienie pozostaje bez zmian                      
tj. 18 nauczycieli co daje 16 i pół etatu. 
Następnie głos zabrał Pan Arkadiusz Woszczyk – dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej, który poinformował, Ŝe w kierowanej 
przez niego placówce w związku z układem zatrudnienia tj. dwie osoby odchodzą na 
emeryturę, jest jedno zwolnienie i są dwa ograniczenia etatów, tak więc wpływ 
nowej podstawy programowej nie wpłynie na dalsze ograniczenie zatrudnienia. 
 
Ad. 6  Ten punkt porządku obrad obejmował informację w zakresie dochodów 
uzyskanych przez poszczególne placówki z wynajmu, dzierŜawy mienia 
powiatowego w roku 2011. 
 Informację przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 7  W tym punkcie omówiony został stan bazy sportowo – rekreacyjnej. 
Omówienia dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 
Informacja stanowi załącznik 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
  
Ad. 9 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: Tomasz Góraj. 
 
          


