
PROTOKÓŁ NR 18/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali też: 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej a także Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu Rawskiego. 
 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 przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa     
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2013 ”. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Rawski. 

6. Posumowanie wyjazdowych posiedzeń komisji oświaty do placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/144/2012 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/145/2012 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie 
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 
nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli. 

9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:15 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiążących 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. 
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Ad. 3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie wniesiono    
- przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały     
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2013 ”. Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu Rawskiego: 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         
i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu powiatowego             
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które można 
wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy Rada Powiatu 
uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie           
z uchwałą Nr XIV/103/2012 Rady Powiatu z dnia 24 lutego w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy przeprowadzono konsultacje społeczne. Projekt 
uchwały Rady Powiatu zamieszczony został na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego oraz przesłany do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Rawie 
Mazowieckiej w celu wyrażenia opinii. W dniu 23 października na posiedzeniu 
Powiatowej Radą Pożytku Publicznego przedstawiony został Program współpracy 
na 2013 rok. Powiatowa Rada Pożytku Publicznego swoją uchwałą Nr 1/2/2012 
wyraziła pozytywna opinię w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi wnioskując jednocześnie  
o wprowadzeniu następujących zmian do programu: 
1) uzupełnienie finansowych form współpracy o: 
a)organizacje obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem 
Organizacji Pozarządowych; 
b)organizacji dwóch szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu 
przygotowania oferty i prowadzenia księgowości. 
2) uzupełnienie nie finansowych form współpracy o zadania: 
a) korzystanie z porad prawnych prawnika zatrudnionego w Starostwie; 
b) pomoc w zabezpieczeniu środków transportu na wyjazdy w ramach działalności 
organizacji pozarządowych; 
c) powołanie wśród pracowników Starostwa Koordynatora ds. współpracy                  
z organizacjami pozarządowymi. 
3) doprecyzowanie § 14 pkt.2 tj. liczebność Komisji Konkursowej. 

Powyższe propozycje Powiatowej Rady Pożytku Publicznego zostały 
rozpatrzone przez Zarząd Powiatu i wprowadzone do Programu współpracy na 2013 
rok z tym,  że zadanie organizacji szkoleń wpisane zostało jako zadanie o nie 
finansowej formie współpracy. Koordynator powołany zostanie Zarządzeniem 
Starosty. Innych opinii  w sprawie ogłoszonych konsultacji Starostwo nie otrzymało. 
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,  
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 ”. 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przedstawienie informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez powiat rawski. Informację przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej. Całość informacji stanowi załącznik nr 2  
do niniejszego protokołu. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przyjęła przedstawioną 
informację bez uwag. 
 
Ad. 6 W tym punkcie podsumowano wyjazdowe posiedzenia Komisji Oświaty  
do placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i Promocji w dniach 5 i 26 października 
2012 r. na objazdowych posiedzeniach dokonała wizytacji w szkołach i placówkach 
oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Rawski. Komisja 
zgłasza następujące wnioski do Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczące celowości 
podjęcia inwestycji w zakresie: 
1) Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika    w Rawie Mazowieckiej: 
-  wymiana  instalacji wodno - kanalizacyjnej w całej szkole; 
- termomodernizacja sali gimnastycznej; 
- naprawa/wymiana dachu na budynku warsztatów  szkolnych; 
- pracownia dla gastronomii. 
2) Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  : 
- termomodernizacja; 
- wymiana instalacji CO; 
- wykonania boiska dla potrzeb szkoły; 
- naprawa dachu nad internatem. 
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej: 
- przebudowa wejścia do szkoły; 
- remont łazienek w internacie; 
- termomodernizacja starego budynku szkoły (istotne ze względu na to, że w 2014 r. 
Szkoła będzie obchodzić 50 - tą rocznicę powstania). 
4) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej : 
 - w związku z planowanym przeniesieniem obiektu i do innego budynku komisja 
nie oceniała stanu placówki w obecnym miejscu. 
5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej: 
- termomodernizacja budynku internatu i łącznika. 
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6)Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej –Curie w Rawie Mazowieckiej: 
- naprawa dachu na sali gimnastycznej ; 
- budowa w nieodległej  perspektywie nowej sali gimnastycznej; 
- poprawa ogrodzenia od ulicy Słowackiego; 
- remont części łazienek i szatni przy sali gimnastycznej.  

Komisja pozytywnie ocenia inwestycje dokonane w placówkach oświatowych 
w 2012 roku m.in.: termomodernizacja w Zespole Szkół w Białej Rawskiej, 
wymiana okien w Zespole Placówek Specjalnych, naprawa dachu w Zespole Szkół 
im. Władysława Reymonta. 
 
Ad. 7 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr XX/144/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  
11 października 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej: 
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zakwestionował kompetencje rady 
pedagogicznej i wizytatora Kuratorium Oświaty do występowania z wnioskami          
o przyznanie nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych oraz do występowania rady pedagogicznej z wnioskami o przyznanie 
nagrody dyrektora szkoły lub placówki oświatowej dla nauczycieli z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, powołując się na zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r.           
o systemie oświaty - art. 41 ust. 1 (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 
W związku z powyższym niniejsza uchwała reguluje niewłaściwe zdaniem nadzoru 
zapisy w § 8 ust.7 i ust.8 regulaminu wynagradzania nauczycieli będącego 
załącznikiem do uchwały Nr XX/144/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli i należy te zapisy zmienić. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr XX/144/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  
11 października 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
  
Ad. 8 W tym punkcie wyrażono opinię na temat uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr XX/145/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  
11 października 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:   
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zakwestionował uprawnienia organu 
prowadzącego do ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach, powołując się  
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na art. 42 ust.3 oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
nauczyciela - zgodnie z którymi organ prowadzący szkołę lub placówkę określa 
zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6 oraz przyznaje 
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć o których mowa w ust. 3. 
W związku z powyższym niniejsza uchwała reguluje niewłaściwy zdaniem nadzoru 
zapis w § 2 ust. 2 uchwały Nr XX/145/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 
oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr XX/145/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  
11 października 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 
 
Ad. 9 W sprawach różnych głosów nie było.  
 
Ad. 10 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 
11.00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
 
 
         Przewodniczący Komisji: 


