
PROTOKÓŁ NR 6/2015 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 28 października 2015 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali 

także: Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 

Powiatowym w Rawie Mazowieckiej i Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu 

Rawskiego. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani 

radna Maria Piątek.   

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 

2014/2015. 

5. Podsumowanie objazdowych posiedzeń komisji do placówek oświatowych 

(09.10 i 16.10.2015 r.). 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonała Przewodnicząca 

Komisji – Pani Maria Piątek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła 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 Przewodniczącą Komisji 

przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 3 Następnie omawiano i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie Przyjęcia 

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na rok 2016 
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Omówienia treści 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 lokalnego  

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. 5a ust. 1 wyżej cytowanej ustawy Rada Powiatu 

uchwala Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3. W roku 2016 planowana jest 

współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. Planowane jest powierzenie 

realizacji dwóch zadań o charakterze finansowym: 

1) Kwotę 5.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na organizację obchodów Rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji 

pozarządowych "Radosne Święto". 

2) Kwotę 59.946,00 zł na realizacje nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców 

powiatu rawskiego w punkcie w Białej Rawskiej. 

W roku 2016 wprowadza się do Programu nowe zadanie współpracy - udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nałożyła na powiaty takie 

zadanie. Na terenie powiatu rawskiego działać będą dwa punkty, w których 

udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna; jeden w Rawie Mazowieckiej, drugi  

w Białej Rawskiej. prowadzenie punktu w Białej Rawskiej powierzone zostanie 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. 

Organizacja pozarządowa wyłoniona zostanie, w drodze konkursu, zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Środki na realizację tego 

zadania pochodzić będą z budżetu państwa.. 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/103/2012 z 24 lutego2012 r. 

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Projekt Programu współpracy na 

2016 rok zamieszczony został na stronie internetowej i przesłany został do członków 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W wyznaczonym terminie nie 

wpłynęła żadna propozycja. Na spotkaniu 19 października br. członkowie 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej 

zapoznali się, z przedłożonym Radzie Powiatu Rawskiego, Programem współpracy 

powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

Komisja Oświaty pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt niniejszej 

uchwały w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi. 

 

Ad.4 W następnym punkcie Komisja  zapoznała się z informacją o realizacji zadań 

oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Rawski w roku szkolnym 2014/2015. 
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 Informację i dane w niej przedstawione (w formie tabelarycznej i opisowej) bliżej 

przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej; informacja 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 Informacja generalnie była przyjęta bez uwag; przy punkcie gdzie Pan Dyrektor 

omawiał zdawalność egzaminów zawodowych  w szkołach publicznych, członkowie 

komisji zwrócili uwagę na niską zdawalność egzaminów zawodowych w ZSCEZiU 

w Rawie Mazowieckiej. Pan Dyrektor stwierdził, iż trudno jednoznacznie wskazać 

przyczyny takiego stanu; jeżeli potrzebna będzie głębsza analiza, poproszony 

zostanie o to dyrektor szkoły. Pojawił się tez wniosek, żeby odwiedzić Powiatową 

Bibliotekę Publiczną (która jest instytucją kultury) i Dom Dziecka (który przestał 

być placówką oświatową i jest instytucją samorządową). 

Komisja Oświaty przyjęła do wiadomości przedstawioną informację  

o zadaniach oświatowych. 

 

Ad.5 W tym podsumowano wyjazdowe posiedzenia komisji do placówek 

oświatowych w dniach 9 i 16 października. 

Wyszczególniono podstawowe potrzeby inwestycyjne poszczególnych 

placówek:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej (LO i Gimnazjum): 

- budowa nowej sali gimnastycznej i wymiana dachu na szkole; 

Zespół Placówek Specjalnych: 

- dokończenie termomodernizacji, generalny remont Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii, w tym części socjalno-bytowej, budowa boiska sportowego; 

Zespół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: 

- przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do wymiany, odnowienie części 

pracowni, docieplenie całego budynku. 

W dyskusji pojawił się pomysł aplikowania po środki zewnętrzne na budowę jednej 

wspólnej hali na terenie miasta dla wszystkich rodzajów szkół z terenu miasta;  

w pierwszej kolejności padł wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na 

wykonanie projektu. 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: 

 - doposażenie w komputery; 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Stanisław Reymonta: 

 - wymiana okien w części szkoły. 

Jak zaznaczył Pan Dyrektor istnieje koncepcja rozbudowy szkoły  

(im. Reymonta), projekt będzie kontynuowany jeżeli Zarząd Powiatu tak zdecyduje. 

Pan radny Adrian Galach złożył wniosek, żeby skalkulować te potrzeby 

inwestycyjne i ocenić co jest możliwe do wprowadzenia do budżetu powiatu.  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Białej Rawskiej: 

 - docieplenie i pomalowanie budynku internatu. 
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Ad.6 W sprawach różnych: 

Pan radny Łukasz Salamon Złożył wniosek, żeby Komisja odwiedziła Dom 

Dziecka i Powiatową Bibliotekę Publiczną. 

Pan radny Grzegorz Stefaniak poinformował o wspólnej komisji Gospodarki 

Terenami  i Oświaty w dniu 19 listopada br., gdzie omówiony zostanie pomysł 

imprezy Bieg po Torach, z wykorzystaniem kolejki wąskotorowej.   
 

Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 15.55 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

 

         Przewodnicząca Komisji: 


