
PROTOKÓŁ NR 28/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 22 listopada 2013 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał także 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 
Powiatowym. 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 – 18.09.2013 r. 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
5. Podsumowanie - wypracowanie wniosków z wyjazdowych posiedzeń komisji  

do powiatowych placówek oświatowych. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:30 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 18.09.2013 r. uwag 
nie wniesiono - przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował  zapoznanie się z informacją  
o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Informację przedstawił Pan Andrzej Latek - Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.  

Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.5 W tym punkcie wypracowano wnioski do Zarządu Powiatu Rawskiego  
z wyjazdowych posiedzeń Komisji Oświaty do placówek oświatowych zarządzanych 
przez Powiat Rawski.  
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Wnioski Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Promocji z posiedzeń 
wyjazdowych zostały spisane – stanowią one załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.6 W sprawach różnych – głosów nie było. 
 
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Oświaty                
o godz. 12.00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

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


