
PROTOKÓŁ NR 20/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 25 stycznia 2013 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał też 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 
Powiatowym 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 14.12.2012 r. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyłączenia 2-letniej Szkoły Policealnej           

Dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej                        
ul. Reymonta 14. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniej Szkoły 
Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

6. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na       
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Rawski w roku 2012. 

7. Ustalenie planu pracy Komisji Oświaty na rok 2013. 
8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 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. 
 
Ad.3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie wniesiono    
- przyjęto go przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały    
w sprawie wyłączenia 2-letniej Szkoły Policealnej Dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
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Omówienia projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 dokonał Pan Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej: 

Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury likwidacji 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie stanowią 
podstawy prawnej do podjęcia działań polegających na likwidacji włączonej w skład 
zespołu szkół, pozbawionej pełnej samodzielności organizacyjnej placówki 
oświatowej. W związku z powyższym przed podjęciem uchwały o zamiarze 
likwidacji szkoły, należy podjąć uchwałę o jej wyłączeniu z zespołu szkół. 

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała czy nie musi upłynąć pewien okres 
czasu od momentu podjęcia uchwały o wyłączeniu szkoły z zespołu szkół                
do uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. 

Odpowiadając Pan Dyrektor Latek wyjaśnił, że procedura ta była już 
praktykowana w ten sposób w poprzednim roku i nikt jej nie kwestionował ze strony 
Kuratorium Oświaty czy też Wojewody Łódzkiego. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały    
w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
Omówienia projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 dokonał Pan Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej: 

Z wnioskiem o likwidację 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14 zwrócił się dyrektor szkoły. W roku szkolnym 
2009/2010 zakończyła edukację ostatnia klasa Szkoły Policealnej dla Dorosłych         
i obecnie nie jest prowadzone kształcenie w tej szkole - brak zainteresowania nauką 
w tym typie szkoły. Z uwagi na brak kształcenia w Szkole Policealnej dla Dorosłych, 
nie zachodzą przesłanki do informowania uczniów o zamiarze likwidacji szkoły. 
Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą procedurę likwidacji 
szkoły, o której mowa powyżej. 
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 
 
Ad.6 W tym punkcie nastąpiło przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego           
w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski. Informację tę przedstawił Pan 
Dyrektor Andrzej Latek: 

Średnie wynagrodzenia reguluje zapis w Karcie Nauczyciela, który wskazuje 
ile poszczególny nauczyciel, w zależności od stopnia awansu zawodowego, ma 
otrzymywać procentowo wynagrodzenia w stosunku do kwoty bazowej.                 
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We wszystkich stopniach awansu zawodowego wynagrodzenia przekraczają 
ustalone średnie, i nie istnieje konieczność wypłacania dodatku uzupełniającego. 
Pan Dyrektor Latek omówił wynagrodzenia w rozbiciu na poszczególne szkoły 
prowadzone przez Powiat Rawski (…). 

Pan Batorek zapytał czy podawane kwoty są kwotami brutto – Pan Dyrektor 
Latek potwierdził, że kwoty w sprawozdawczości zawsze są podawane brutto. 
Ponadto Pan Batorek zapytał czy są już robione symulacje jak te średnie 
wynagrodzenia będą wyglądać w kolejnych latach – Pan Latek odpowiedział,          
że jakiekolwiek prognozy można czynić po upływie chociaż jednego miesiąca roku   
i takie spostrzeżenia są czynione. 

Pan Starosta Józef Matysiak dokonując konkluzji przedstawionego 
sprawozdania stwierdził, że Powiat Rawski, jako organ prowadzący, prawidłowo 
wykonuje swoje zadania w zakresie wynagrodzeń nauczycieli; ponadto większość 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat to nauczyciele 
dyplomowani czyli o wysokich kwalifikacjach, a sugestią dla dyrektorów szkół jest 
przeanalizowanie tych grup nauczycieli, w których nie osiągane są średnie. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zostało przyjęte 
do akceptującej wiadomości przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. 

Sprawozdanie, w formie tabeli, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.7 W tym punkcie Komisja przyjęła swój plan pracy na rok 2013, który 
przedstawia się następująco: 
 
L.p.                                            Tematyka   Termin 

realizacji 
1. Zaopiniowanie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach 

nauczycieli za rok 2012.   
Styczeń 

2. Informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania 
środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
działalność placówek oświatowych. 
Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków  
zewnętrznych. 

Luty 

3. Ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia  oraz analiza 
realizacji zadań przez placówki oświatowe i oświatowo  
– wychowawcze w powiecie rawskim. 

Marzec 

4. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno  
– sportowych organizowanych przez powiat rawski. 
Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach  
oświatowych. 

Marzec 

5. Wpływ wprowadzenia nowej podstawy programowej na  
zatrudnienie w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Kwiecień 

6.  Stan bazy sportowo – rekreacyjnej w powiecie za szczególnym 
uwzględnieniem obiektów powiatowych  

Kwiecień 

7. Spotkanie z przewodniczącymi komisji oświaty rad gmin  z terenu 
powiatu rawskiego: 

Maj 
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– określenie potrzeb edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych i sportowych dla dzieci i młodzieży, 
– określenie wspólnych działań na rzecz edukacji, kultury, 
wychowania i sportu.   

8. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok 
szkolny 2013/2014. 

Sierpień/ 
Wrzesień 

9. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych  Cały rok 

10  Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek 
oświatowych. 
Omówienie spostrzeżeń, wniosków z wyjazdowego posiedzeń 
Komisji. 

Wrzesień - 
Październik 

11.  Analiza naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. 
Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych przez  
Powiat Rawski. 

Październik 

12. Omówienie projektu budżetu na rok 2014. 
Wypracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 
2014 rok. 

Listopad – 
Grudzień  

 
 
Ad.8 W sprawach różnych głosów nie było. 
 
Ad.9 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad Przewodniczący Komisji                 
o godz. 10.30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

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


