
PROTOKÓŁ NR 12/2016 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 3 czerwca 2016 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

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

również Pani Grażyna Walewska- Inspektor w Oddziale Oświaty, Kultury i Sportu 

w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, 

Pan Sławomir Stefaniak- Sekretarz Powiatu oraz Pani Marzena Pakuła- Skarbnik 

Powiatu. 

 Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Promocji – Pani radna Maria Piątek. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 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 2016. 

5. Opinia do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za rok 2015. 

6. Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 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 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został 

on przyjęty jednogłośnie. 
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Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zaopiniowania projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy  

z organizacjami 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 2016. 

 Omówienia projektu uchwały dokonał Sekretarz Powiatu- Pan Sławomir 

Stefaniak: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rawie Mazowieckiej wystąpiło z wnioskiem 

o wprowadzenie do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 zadania pt. Wsparcie realizacji zadania 

dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. Na zadanie to przeznaczono kwotę w wysokości 13.000 zł. 

W Załączniku nr 1 do Uchwały XII/76/2015 Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2016 wprowadza się zmiany: 

1) § 7 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Współpraca o charakterze finansowym 

obejmować będzie realizację zadań z zakresu: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr oraz dziedzictwa narodowego - organizację 

obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z festynem organizacji 

pozarządowych, 

2) realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie 

świadomości prawnej społeczeństwa, 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej.”; 

2) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. 1 W roku 2016 na realizację zadań publicznych 

objętych niniejszym Programem przeznacza się: 

1) kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na organizację obchodów Święta 

Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych, 

2) kwotę 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na rehabilitację dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej, 

3) kwotę w wysokości 59.946 zł (łownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

dziewięćset czterdzieści sześć) na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej.  

2. Środki na realizację zadań określonych w ust.1 pkt 2 i 3 zabezpieczone zostaną  

z budżetu państwa” 



 3 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z jednym głosem wstrzymującym 

pozytywnie zaopiniowała projekt projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 

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 2016, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 W tym punkcie zrealizowano punkt dotyczący zaopiniowania informacji  

o przebiegu wykonania budżetu powiatu za rok 2015. Radnych z informacją, której 

treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu zapoznała Skarbnik Powiatu- 

Pani Marzena Pakuła.  

 W tym miejscu głos zabrał Radny Łukasz Salamon pytając o to jaka jest decyzja 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przebiegu wykonania budżetu powiatu 

za rok 2015. 

 Skarbnik Powiatu Pani Marzena Pakuła odpowiedziała, że informacja ta została 

pozytywnie zaakceptowana przez RIO oraz przekazała radnym pismo Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z jednym głosem wstrzymującym 

pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu. 

  

Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył oceny aktywności placówek  

w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Informacja na temat możliwości  

i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

działalność placówek oświatowych. 

 Radnych  z informacją zapoznała Pani Grażyna Walewska- Inspektor w Oddziale 

Oświaty, Kultury i Sportu w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 

w Rawie Mazowieckiej. Treść informacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji po raz kolejny zauważyła tendencję 

do odrzucania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, które składają 

szkoły z wysokimi osiągnięciami w nauce.  

 Radny Łukasz Salamon zapytał czy na przyszły rok szkolny jest przewidziana 

realizacja projektów unijnych. 

 Pani Grażyna Walewska odpowiedziała, że na ten moment żadna ze szkół nie 

zakwalifikowała się do żadnego z projektów, jednak wnioski, które zostały 

odrzucone zostaną poprawione i ponownie złożone. 
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 Kolejne pytanie radnego Salamona dotyczyło kwoty jaką powiat, czy też szkoły 

zainwestowały w stworzenie wniosków o dofinansowanie. 

 Pani Grażyna Walewska odpowiedziała, że napisanie wniosku ani szkoły ani 

powiat nic nie kosztowało, jest to wyłącznie praca nauczycieli. 

 Radny Łukasz Salamon zapytał o to jaki wpływ na wyniki w nauce ma realizacja 

projektów unijnych. 

 Pani Grażyna Walewska odpowiedziała, że nie posiada szczegółowych danych na 

ten temat. Realizacja projektów wpływa pozytywnie na wyniki ogólne kształcenia, 

dokładne informacje w tej kwestii posiadają dyrektorzy poszczególnych szkół. 

 Przewodnicząca Komisji Pani Maria Piątek dodała, że posiedzenie komisji w dniu 

12 lutego było poświęcone tej tematyce, dyrektorzy szkół przedstawili szczegółowe 

informacje. 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie oceniła  

aktywność placówek w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

 

Ad.7 W sprawach różnych głosów nie było. 

   

Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 14.50 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 

          

 

Przewodnicząca Komisji: 

 


