
PROTOKÓŁ NR 22/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 18 marca 2013 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali też: 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu Rawskiego i 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 - 22.02.2013 r. 
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu rawskiego za rok 2012. 
5. Ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia oraz analiza realizacji zadań przez 

placówki oświatowe i oświatowo – wychowawcze w powiecie rawskim. 
6. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno – sportowych organizowanych 

przez powiat rawski. Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach 
oświatowych.  

7. Sprawy różne. 
8. 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 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 z 22.02.2013 r. uwag 
nie wniesiono - przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania z realizacji 
powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu 
powiatu rawskiego za rok 2012. 

Sprawozdanie zaprezentował Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 
Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr X/73/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku 

przyjęła Roczny Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 
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pozarządowymi oraz z 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 
2012.Uchwała z 20 kwietnia 2012 roku zmieniła przyjęty Program współpracy  
w postaci wsparcia zadań realizowanych przez powiat z zakresu rehabilitacji dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej.  

Program po zmianach zakładał współpracę powiatu z organizacjami 
pozarządowymi o charakterze nie finansowym i finansowym.  

Współpraca o charakterze nie finansowym polegała na udzielaniu przez powiat 
wsparcia dla organizacji w formie  bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby 
statutowe organizacji, udostępnieniu materiałów i sprzętu biurowego – wydruki 
ogłoszeń, redagowanie pism, pomoc w opracowaniu uchwał, opracowanie ulotki 
informacyjnej i umieszczenie jej na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy 
ogłoszeń. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi o charakterze nie 
finansowym odbywała się w zakresie - upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
      Wydział Polityki Społecznej Oddział Oświaty Kultury i Sportu w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi  współpracował z  Powiatowym 
Szkolnym Związkiem Sportowym  i  Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych 
Zespołów Sportowych  w  Rawie Mazowieckiej. 
W  ramach współpracy z Powiatowym SZS w roku  2012 zostało przeprowadzonych  
66 imprez sportowych w tym:  41 powiatowych, 23 rejonowe (między powiatowe)   
i  2  finały wojewódzkie (mini piłka siatkowa dziewcząt szkół podstawowych i piłka 
siatkowa chłopców szkół ponadgimnazjalnych). 
W ramach współpracy z Powiatowym Zrzeszeniem LZS w roku 2012 zostało 
przeprowadzone 24 imprezy sportowe w tym:  22 powiatowe  i  2  między 
powiatowe. 
Ponadto w ramach współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym w roku 2012  
w Rawie Mazowieckiej odbyły się: 
- Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców            
(25-26.05.2012r. hala Milenium) przy udziale 27 zespołów z  15 województw. 
- Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w mini piłce siatkowej dziewcząt 
(15-17.06.2012r.  hala Milenium) przy udziale  15 zespołów z 15 województw. 
- we współpracy z Łódzkim Związkiem Piłki Siatkowej w Rawie Mazowieckiej 
zostały zorganizowane ogólnopolskie turnieje piłki siatkowej juniorów młodszych  
i juniorek. 
- 22-23.09.2012r. został przeprowadzony turniej juniorów młodszych o „Puchar 
Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego”. 
- 29-30.2012 r. został rozegrany XIV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek  
o  „Puchar Starosty Rawskiego”, w obsadzie międzynarodowej z udziałem 
reprezentacji Łotwy. 
Ponadto powiat rawski partycypował w kosztach zorganizowanego Pucharu Polski  
w Triathlonie. 
W ramach współpracy przy organizacji w/w imprez sportowych powiat rawski 
poniósł następujące wydatki: 
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- 26.282 zł – ryczałty sędziowskie na zawodach 
- 7.370 zł   -  koszty wynajmu obiektów sportowych 
- 17.812 zł  -  zakup pucharów, medali, dyplomów, statuetek, nagród dla 
uczestników, zabezpieczenie opieki medycznej, zakup kompresora do piłek, zakup 
piłek (nożnych, siatkowych, ręcznych, koszykowych), napoi chłodzących, ochrona 
zawodów sportowych. 
Ochrona dóbr kultury i tradycji: 
powiat rawski w zakresie kultury współpracował między innymi ze 
Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym w Sadkowicach, z Zespołem 
Śpiewaczym „Dzieciaki z Boguszyc” z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z Rawy 
Mazowieckiej oraz Stowarzyszeniem „Brać Herbowa Ziemi Rawskiej” w zakresie 
organizacji pokazów inscenizacji historycznych. 
Założycielka Zespołu Śpiewaczego „Dzieciaki z Boguszyc” Pani Maria Hein w 2013 
roku otrzymała Balu Charytatywnym honorowy tytuł „ Dobrego Człowieka”  
za całokształt swojej twórczości. 
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
 Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,  z   którymi  ściśle współpracuje 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie to: Stowarzyszenie   Rodziców   
i  Opiekunów  Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”,  Koło Terenowe 
Polskiego   Związku   Niewidomych,   Polski   Związek  Głuchych,  Polski  Związek   
Emerytów, Rencistów  i  Inwalidów, Stowarzyszenie Hospicjum, Koło Powiatowe 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Rawskiej, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja „Obudźmy Nadzieję”, 
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” , Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci. Do organizacji tych rozsyłane są wszelkie informacje napływające do 
Centrum  i dotyczące osób niepełnosprawnych. Organizacje te informowane  są  
o terminach składania wniosków,  możliwości skorzystania z udziału w   szkoleniach 
i konferencjach, paraolimpiadach, programach, konkursach, możliwościach 
kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.    
Impreza integracyjna: W dniu 18 września 2012 w Rawie Mazowieckiej odbyła się 
IX impreza integracyjna   pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”.  
Organizatorami imprezy byli: Starosta Rawski, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Fundacja „Obudźmy Nadzieję”. W imprezie, jak co roku, wzięło 
udział bardzo dużo osób. Celem imprezy było zbliżenie wszystkich dzieci, ich 
rodziców i opiekunów poprzez spotkanie się i wspólny udział w zabawach.  Na 
starszych i młodszych czekało moc atrakcji. Odbyły się liczne gry, zabawy  
i konkursy rodzinne.                
Warsztat Terapii Zajęciowej: 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej prowadzony jest przez 
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, którego założycielem  
i członkiem jest powiat rawski. Warsztat ma swoją siedzibę przy ul. Miłej 2. 
Uczestnikami Warsztatu jest 35 dorosłych osób niepełnosprawnych w tym: ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności 27 osób oraz z  umiarkowanym stopniem 
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niepełnosprawności 8 osób. Warsztat Terapii posiada wykwalifikowaną kadrę  
– instruktorów terapii zajęciowej, rehabilitanta, psychologa, logopedę, pracownika 
socjalnego.  
Osoby niepełnosprawne mieszkające poza Rawą Mazowiecką oraz  z terenu miasta, 
które muszą być dowożone, korzystają ze specjalnie do tego celu przystosowanego 
środka transportu. 
Koszt działalności WTZ w 2012 r. wyniósł – 575.400.zł.  
Ze środków PFRON pokryto koszt działalności Warsztatu w 90%-kwota–517.860 zł.   
Udział własny powiatu – 57.540 zł. 
Ochrona i promocji zdrowia: 
Powiat rawski  współpracował z:  
1) Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 
2) Klubem Rawskie Amazonki w Rawie Mazowieckiej.  
Współpraca  polegała na udzielaniu  wsparcia dla organizacji w formie  bezpłatnego 
udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji, udostępnieniu 
materiałów i sprzętu biurowego – wydruki ogłoszeń, redagowanie pism, pomoc  
w opracowaniu uchwał udzielaniu porad prawnych przez radcę prawnego. 
Współpraca o charakterze finansowym.  
Rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych: 
Powiat rawski ponosi koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. Niepodległości,   
w których odbywa się rehabilitacja dla dzieci z terenu powiatu.  Z zabiegów 
rehabilitacyjnych korzystają osoby z różnego  typu schorzeniami. Zabiegi 
rehabilitacyjne prowadzone są przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. W roku 2012 r. ogłoszono konkurs na 
wykonanie zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji  
ze środków PFRON. Zadanie to realizowało Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. Na realizację  zadania przyznano środki 
publiczne  w wysokości 16.000 zł. 
W roku ubiegłym PCPR wsparł  Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze 
Dzieci” przekazując dary rzeczowe, jako nagrody w organizowanych przez 
Stowarzyszenie   konkursach.  
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr171/2012 z 10 lipca 2012 roku powołana została 
Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej, która na terenie 
Województwa Łódzkiego jest pierwszą powiatową radą. Rada działa  
w dwunastoosobowym składzie 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie, przy jednym głosie 
przeciw, zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował ocenę oferty oświatowej i poziomu 
kształcenia oraz analiza realizacji zadań przez placówki oświatowe i oświatowo – 
wychowawcze w powiecie rawskim. 
Informację przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej: 
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Oferta edukacyjna Powiatu rawskiego na rok szkolny 2013/2014 stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu. 

Informacja o ofercie edukacyjnej szkół została przyjęta przez Komisję 
Oświatę do akceptującej wiadomości. 
 
Ad.6 Ten punkt dotyczył zaopiniowania kalendarza oraz oferty imprez kulturalno  
– sportowych organizowanych przez powiat rawski, a także analizę potrzeb 
inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.  

Omówienia powiatowego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych 
dokonał Pan Dyrektor Andrzej Latek; kalendarz stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 Pan radny Marek Dobek zaproponował, żeby Zawody Strzeleckie z okazji 
Święta Niepodległości rozszerzyć o udział radnych (powiatowych i gminnych)  
z terenu powiatu rawskiego. 

Pan Dyrektor przyjął tą propozycję; nie będzie to powodować konieczności 
zmiany kalendarza a właściwych rad zostaną wystosowane zaproszenia. 

Kalendarz oraz oferta imprez kulturalno –  sportowych organizowanych przez 
Powiat Rawski w 2013 roku zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. 

Jeżeli chodzi  o wykaz potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach to  
w budżecie powiatu zaplanowane są i kończą się prace projektowe na modernizację 
warsztatów przy ZSCEZiU, także opracowywany jest kosztorys modernizacji dachu 
na budynku internatu w Zespole Szkół w Białej Rawskiej; ponadto 100 tys. zł 
przeznaczone będzie na modernizację Zespołu Szkół im. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej 
 
Ad. 7 W sprawach różnych głosów nie było. 
 
Ad. 8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 15.50 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

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


