
P R O T O K Ó Ł  NR 5/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego  

w dniu 24 listopada 2015 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Posiedzeniu przewodniczył Jacek Otulak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 23.06.2015 r. 

4. Omówienie projektu protokołu z kontroli w ZSP w Białej Rawskiej. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 dokonał Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego – radny Jacek Otulak, witając członków Komisji. 

Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji. 

 

Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek 

obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji przyjęto 

jednogłośnie. 
 

Ad. 3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został 

on przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego omówienie projektu protokołu z kontroli w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Przewodniczący Komisji - radny Jacek Otulak 

odczytał projekt protokołu z kontroli, która przeprowadzona została w dniu 26.10.2015 r. 

Następnie otworzył dyskusję dotyczącą treści omawianego projektu: 

Radny Henryk Majewski zauważył, że w ZSP w Białej Rawskiej do klasy o profilu 

hotelarskim uczęszcza tylko 4 uczniów co wiąże się z dużym kosztem prowadzenia tej 

specjalizacji (przedmioty zawodowe prowadzone są tylko dla 4 osób).  

Radny Jarosław Uchman zasugerował większą promocję tego kierunku w szkołach powiatu 

rawskiego i powiatu grójeckiego, jak również możliwość połączenia klas o profilu 

hotelarskim z Białej Rawskiej i Rawy Mazowieckiej,  jeśli w roku szkolnym 2016-2017 

powtórzy się podobna sytuacja. Komisja zwróciła również uwagę na konieczność 

utworzenia odpowiednio wyposażonych klas specjalistycznych do celów nauki zawodów 

oraz zwróciła uwagę na dobrą współpracę szkoły z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa 

w Nowym Dworze, jak również możliwość odbywania praktyk przez uczniów ZSP w wielu 

renomowanych firmach i przedsiębiorstwach. 
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Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia funkcjonowanie ZSP w Białej Rawskiej  

oraz zarządzenie placówką przez Panią Dyrektor Jolantę Popłońską.  

Do projektu protokołu przewodniczący wprowadzi zmiany, które zostały zaproponowane 

przez członków Komisji Rewizyjnej (projekt protokołu z kontroli stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu). Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Rawskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej z dnia 

26.10.2015 r. przyjęty zostanie na następnym posiedzeniu komisji. 

 

Ad. 5 W sprawach różnych głosów nie było.  

 

Ad. 6. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

o godz. 12:50
 
dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  

 

 

 

 

         Przewodniczący Komisji: 

 

 

 

 

 

W załączeniu : 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 


