
PROTOKÓŁ NR 13/2016 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 21 czerwca 2016 roku 
 

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

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

również Pan Sławomir Stefaniak- Sekretarz 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 podjęcia współpracy pomiędzy 

Powiatem Rawskim a Powiatem Bohoduchiw na Ukrainie. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 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. 

 

Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zaopiniowania projektu uchwały  

w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Rawskim a Powiatem 

Bohoduchiw na Ukrainie . 

 Omówienia projektu uchwały dokonał Sekretarz Powiatu- Pan Sławomir 

Stefaniak: 

Na zaproszenie firmy METALBUD w maju br. w Rawie Mazowieckiej przebywała 

delegacja z Rejonu Bohoduchiw w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu 

Bohoduchiw, Przewodniczący Powiatu Bohoduchiw administracji państwowej i Mer 
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Miasta Bohoduchiw. Miasto Bohoduchiwu liczbą mieszkańców podobny do miasta 

Rawa Mazowiecka. Powiat Bohoduchiw położony na zachód (ok.40 km)  

od Charkowa. Podczas pobytu delegacja zwiedziła Szpital im. Św. Ducha i szkołę 

ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. W Starostwie Powiatowym odbyły się 

dwustronne rozmowy, w których uczestniczyli Wicestarosta i Sekretarz Powiatu. 

Przedstawiciele strony ukraińskiej zaproponowali nawiązanie współpracy pomiędzy 

naszymi powiatami. Stronę ukraińską interesowało szczególnie funkcjonowanie 

powiatu i jego jednostek organizacyjnych. Strona ukraińska przedłożyła projekt 

umowy o współpracy, która określała zakres i formę współpracy. Ustawa  

o samorządzie powiatowym stanowi w art.12 pkt 9a, że do właściwości Rady 

Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami 

lokalnymi innych państw. Współpraca pozwoli na zdobycie większej wiedzy i jej 

wykorzystanie w bieżącym funkcjonowaniu powiatu. 

 Radny Łukasz Salamon zapytał czy Gmina Rawa Mazowiecka oraz Miasta Rawa 

Mazowiecka będą również czerpać korzyści z tej współpracy. 

 Sekretarz Powiatu odpowiedział, iż umowa współpracy podpisywana jest przez 

każdy z samorządów indywidualnie. 

 Radny Salamon zapytał również czy powiat musi zabezpieczyć środki finansowe 

na ten cel. 

 Sekretarz Powiatu odpowiedział, że dla przykładu w przypadku wymian 

młodzieży należy zabezpieczyć środki pieniężne jednak kwoty wynikać będą  

z zakresu podjętej współpracy i podpisanych umów. 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem 

Rawskim a Powiatem Bohoduchiw na Ukrainie . 

 

Ad.5 W sprawach różnych głosów nie było. 

   

Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 15.25 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 

         

Przewodnicząca Komisji: 


