
PROTOKÓŁ NR 15/2016 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 30 września 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 Wydziale Polityki Społecznej  

w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pan Arkadiusz Woszczyk- 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, Pani Agata 

Malik- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, 

Pan Paweł Malik- Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, 

Pani Jolanta Popłońska- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Białej 

Rawskiej, Pan Andrzej Romańczuk- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej oraz Pan Radosław Kaźmierczak- 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Posiedzeniu przewodniczyła 

Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani radna Maria Piątek.   

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny  

 2016/2017. 

5. Ustalenie terminu posiedzenia wyjazdowego. 

6. Sprawy różne. 

7. 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. 
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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 zapoznania się z projektami 

organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2016/2017. 

 Jako pierwsza głos zabrała Pani Jolanta Popłońska- Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. W roku szkolnym 2016/2017 w szkole 

utworzono 5 klas tj. technikum ekonomiczne, informatyczne, ogrodnicze, Liceum 

Ogólnokształcące oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa- 2 zawody- sprzedawca  

i ogrodnik. Przyjęto 103 osoby. Zaczęto także kształcenie w trybie zaocznym kurs 

dla ogrodnika- 36 osób oraz technik ogrodnik- 15 osób oraz LO dla dorosłych- 15 

osób.  W szkole dziennie uczy się 357 uczniów, zaocznie natomiast 134 słuchaczy. 

W następnym roku planowane są zagraniczne praktyki w Hiszpanii i Niemczech.  

W maju wyjazd dla ekonomistów do Hiszpanii- 17 osób, do Niemiec wyjadą 

informatycy również 17 osób. Nabór do szkoły w porównaniu z rokiem poprzednim 

jest większy. Zakończone są również negocjacje dotyczące projektu „Liceum 

nowego wymiaru”, Urząd Marszałkowski podejmie decyzję o realizacji projektu. Do 

internatu przyjęto jedną grupę liczącą 41 osób, od grudnia młodzież ma możliwość 

składania podań o przyjęcie. 

 Następnie głos zabrał Pan Arkadiusz Woszczyk Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej informując, że w roku szkolnym 

206/2017 w liceum utworzono 3 klasy, do których uczęszczają 82 osoby, każda  

z klas liczy 27 uczniów. Jest to liczba mniejsza o 35 osób w porównaniu z rokiem 

ubiegłym. Planowano utworzyć 4 klasy, zabrakło 25 uczniów. Spośród przyjętych 

uczniów 2/3 ukończyło gimnazjum z czerwonym paskiem. Utworzono 7 propozycji 

programowych: 

I A matematyczno-fizyczna z matematyczno-geograficzną 

I B biologiczno- chemiczna z językiem obcym z biologiczno- chemiczną  

z matematyką oraz matematyczno- informatyczna 
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I C humanistyczna z elementami prawa i klasa z rozszerzoną Wiedzą  

o Społeczeństwie. 

Do LO uczęszcza 336 uczniów. Do klasy 3-ciej 128, do 2-giej 126 i do 1-szej 82. 

Do pierwszej klasy gimnazjum przyjęto 16 uczniów, obecnie w gimnazjum uczy się 

43 uczniów.  

 Jako kolejna głos zabrała Pani Agata Malik Dyrektor Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej informując, iż w prowadzonej przez nią 

placówce zwiększono zatrudnienie o 0,5 etatu dla rehabilitanta ponieważ zwiększyła 

się liczba dzieci w zespole wczesnego wspomagania rozwoju z 82 na 89. Obecnie 

zatrudnionych jest 11 pedagogów, 7 psychologów, 5 logopedów i rehabilitant, razem 

24 osoby. W poradni zwiększono zakres działań o wprowadzenie zespołu wczesnego 

wspomagania. Pod opieką poradni jest w chwili obecnej 90 dzieci, czyli o 7 osób 

więcej w stosunku do roku poprzedniego. Poradnia realizacje także zadanie  

z zakresu zapewnienia pomocy lekarza psychiatry wspólnie z gminami, miastem  

i częściowo powiatem. Realizuje także nowy sposób wspierania szkół- sieć 

współpracy z innymi placówkami oświatowymi. 

 Następnie głos zabrał Pan Paweł Malik Dyrektor Zespołu Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. W placówce funkcjonuje 19 oddziałów i 5 

grup wychowawczych, są to klasy łączone, każde dziecko realizuje indywidualny 

program. Obecnie w placówce jest 94 uczniów oraz 5 nowych skierowanych zostało 

przez starostwo oraz 2 uczniów w zawieszeniu, jedna z osób jest na ucieczce, druga 

otrzymała sądowne skierowanie do MOW-u. W porównaniu do roku ubiegłego jest 

8 uczniów mniej. W internacie mieszkają 33 osoby. W szkole pracuje 59 nauczycieli 

oraz 20 osób obsługi, placówka czynna jest 24 godziny na dobę. 

 Jako kolejny głos zabrał Pan Andrzej Romańczuk- Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. W szkole 

utworzono 6 klas pierwszych, 4 klasy liceum ogólnokształcącego, w których uczy 

się 109 uczniów oraz 2 klasy technikum z 54 uczniami. W internacie utworzono  

2 grupy wychowawcze. 

 Zawód technik logistyk i technik ekonomista realizowany jest w jednej klasie  

z podziałem na grupy. 

 Szkoła zatrudnia 51 nauczycieli. 

 

 Następnie głos zabrał Pan Radosław Kaźmierczak- Dyrektor Zespołu Szkół 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej. W roku szkolnym 2016/2017 zmniejszyła się liczba oddziałów  

w szkole z 29 do 26. Łącznie do klas pierwszych przyjęto 196 uczniów, 132 do 
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technikum, 22 do liceum ogólnokształcącego, 42 do szkoły zawodowej oraz 40 

uczniów do liceum dla dorosłych. Do szkoły uczęszcza ponad 700 uczniów.  

W szkole zatrudnionych jest 74 nauczycieli z czego 2 obecnie przebywa na urlopie 

wychowawczym oraz 1 na urlopie zdrowotnym. 

 

 Jako kolejna głos zabrała Pani Grażyna Walewska Inspektor w Wydziale 

Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej 

przedstawiając organizację roku szkolnego wrzesień 2015- wrzesień 2016, która 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 Kolejny poruszony przez Panią Inspektor temat dotyczył wniosku złożonego 

przez Księdza Konrada Świstaka dotyczącego utworzenia Publicznego 

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Decyzja o zgodzie na utworzenie liceum 

leży w gestii Starosty Rawskiego.  

  

 

Ad.5 W tym punkcie Komisja ustaliła terminy wyjazdów komisji objazdowych: 

na dzień 21 października na godzinę 10.00. Komisja w tym dniu odwiedzi Dom 

Dziecka oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną. 

 

 

Ad.6 W sprawach różnych głos zabrała Pani Agata Malik Dyrektor Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej zwracając się do członków 

komisji z prośbą dotyczącą przeanalizowania sytuacji finansowej prowadzonej przez 

nią placówki. W roku 2015 budżet przyznany poradni wynosił 1 mln 174 tys., 

natomiast na 2016 rok przyznano budżet w wysokości 1 mln 109 tys. co oznacza, że 

został zmniejszony o 65 tysięcy. Poradni przyznano mniej środków finansowych 

pomimo, iż w projekcie występowało zwiększenie z dotacji w kwocie 46 852 zł na 

wczesne wspomaganie rozwoju. Cały budżet poradni na rok 2016 w porównaniu do 

roku 2015 został zmniejszy o 69 tysięcy, dodając do tego wspomniane środki na 

wczesne wspomaganie jest to kwota około 100 000 złotych. O 125 tysięcy zostały 

zwiększone środki na działalność poradni ze względu na wprowadzenie platformy 

dot. wspomagania nauczycieli (przyznana dotacja). Zwiększenie na te działania 

poradni to była kwota 172 540 oraz  biorąc pod uwagę fakt, iż  budżet poradni został 

zmniejszony daje to kwotę 200 000 tys. złotych niedoboru. Ta decyzja  

o zmniejszeniu środków dla poradni wygenerowała trudności finansowe placówki. 

Występuje duża rozbieżność między wyliczeniami poradni dotyczącymi 

planowanego budżetu a tym co zostało jej przyznane. Jest niedobór w wysokości 
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200 tys. złotych, który nie jest prawdziwym niedoborem ponieważ dotacje jakie 

przyznano dla poradni to 1 640 tysięcy, byłyby to środki wystarczające oraz duża 

część z nich nie byłaby wykorzystana.  W tym momencie Pani Agata Malik została 

postawiona przed koniecznością, w której musi zmniejszyć wynagrodzenie 

pracownikom dodatku trudnościowego. Zmniejszenie tego dodatku będzie to 

oszczędność 3 400 zł, zdaniem Pani Dyrektor odebranie tych dodatkowych środków 

pracownikom, którzy sami wykazują się inicjatywą dzięki, której poradni 

przyznawane są dodatkowe fundusze nie jest dobrym pomysłem, są to pracownicy 

kompetentni i wykształceni w związku z czym jest to bardzo trudna sytuacja. Pani 

Dyrektor prosi o przeanalizowanie sytuacji i pomoc w tej kwestii oraz wcześniejsze 

ustalenia dotyczące budżetu dla poradni, gdyby wcześniej znane były okoliczności 

obniżenia budżetu nie zatrudniono by nowych pracowników i nie byłoby 

konieczności obniżania wynagrodzeń. Zdaniem Pani Malik poradnia nie tylko 

pozyskuje środnika swoje potrzeby, ale również kwoty te wspomagają w dużym 

stopniu budżet powiatu.  

 Pani Grażyna Walewska zabrała w tej sprawie głos informując,  

że wyliczeniem budżetu zajmuje się Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  

w uzgodnieniu z dyrektorem wydziału oraz skarbnikiem powiatu. Sytuacja jest 

trudna ponieważ subwencja oświatowa została drastycznie zmniejszona, w związku 

z czym podjęto decyzje by w placówkach, w których są dodatki do pensji za trudne 

warunki do pracy zmniejszyć je w celu oszczędności. Ponadto Pani Inspektor 

poinformowała, iż nie zna ona szczegółowych danych oraz nie posiada wiedzy  

dotyczącej dokładnego finansowania placówek oświatowych.   

 Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Stefaniak zapytał Panią Malik, czy 

jej zdaniem istnieje jakieś rozwiązanie przedstawionej przez nią sytuacji. 

 Pani Malik odpowiedziała, iż rozmawiała o tej kwestii z Panią Skarbnik. 

 Następnie głos zabrał Radny Adrian Galach zauważając, iż powiat rawski 

realizuje przede wszystkim zadania z zakresu służby zdrowia oraz oświaty, są to 

dwie podstawowe ustawowo i najważniejsze  społecznie rzeczy  i sytuacja, w której 

zmniejsza się wynagrodzenie pracownikom pracującym w trudnych warunkach,  

z małymi dziećmi jest nie do przyjęcia, w związku z czym Radny proponuje 

wystosowanie przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pisma do Zarządu 

Powiatu z prośba o przywrócenie pełnej wysokości dodatku.  

 Członkowie komisji podjęli decyzję o tym by temat poruszony przez Dyrektor 

Malik był również przedmiotem następnego posiedzenia, w którym uczestniczyć 

powinien Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Starosta oraz Skarbnik Powiatu.  
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  W sprawach różnych głos zabrał również Wiceprzewodniczący Rady Pan 

Grzegorz Stefaniak, poruszona przez niego kwestia dotyczyła wystosowania pisma 

nt. zwiększenia kwoty w budżecie powiatu na działanie Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w celu rozdysponowania tych środków na 

działanie organizacji pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursu na logo tejże 

rady.  

 

  

Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 15.10 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 

          

 

 

Przewodnicząca Komisji: 


