
PROTOKÓŁ NR 22/2017 

z  posiedzenia połączonego: Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji; 

Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Budżetu i Finansów 

 odbytego w dniu 20 marca 2017 roku 

 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie trzech komisji, zgodnie z listami 

obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział 

brali również: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani Sylwia 

Stangreciak – p.o. zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Rawie Mazowieckiej,  Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej w Rawie Mazowieckiej i Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.  Wspólnemu posiedzeniu przewodniczył Pan 

Ryszard Imioła – przewodniczący komisji Budżetu i Finansów. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017. 

4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w roku 2016. 

5. Zaopiniowanie projektu w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych. 

6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego 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 za rok 2016. 

7. Informacja z rocznej działalności PCPR i realizacji zadań pieczy 

zastępczej. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 dokonał przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając uczestniczących  

w posiedzeniu połączonych komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził 

istnienie quorum we wszystkich komisjach. 

 

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 prowadzącego posiedzenie,  

z zamiana punktu dotyczącego informacji na rynku pracy w roku 2016 na punkt 4. 
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Ad. 3 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu  

roku 2017.  

Omówienia zmian dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z pismem nr DF.VII.4021.5.1.2017.MŚ z dnia 2 lutego 2017 roku  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody  

w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 202 700,00 zł. Są to środki  

z Funduszu Pracy, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2017 roku 

kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej pełniących funkcje doradców 

klienta. W rozdziale 85324 PFRON zwiększa się plan dochodów i wydatków  

o kwotę 1 155,00 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON  

na pokrycie kosztów obsługi „Programu wyrównywania różnic między regionami”. 

Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 

 

Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył informacji o sytuacji na rynku pracy  

w roku 2016. 

Informację przedstawiła Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy, informując o podstawowych wskaźnikach dotyczących rynku pracy 

jak i działaniach PUP. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał o liczbę 9900 zaświadczeń dla 

Ukraińców do prac sezonowych i czy Polacy nie są zainteresowani tą pracą. 

Pani Dyrektor Wozniak uszczegółowiła, że z informacji od rolników wynika, 

że z takiej liczby wydawanych zaświadczeń to faktycznie do pracy przyjeżdża około 

1/3 pracowników z tej liczby, natomiast Polacy nie są zainteresowani taką pracą. 

Połączone komisje jednogłośnie przyjęły przedstawiona informację. 

 

Ad.5 W następnym punkcie zaopiniowano uchwałę w sprawie dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych. Projekt uchwały omówił Pan 

Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym 

w Rawie Mazowieckiej: 

Zgodnie z art. 217 ust. 1 rada powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 

oświaty, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę  

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Rada Powiatu Rawskiego w dniu 23 lutego 2017 r. podjęła uchwałę  

nr XXIV/132/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Uchwała została przekazana zgodnie  

z art. 208 oraz 215 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe do zaopiniowania Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty oraz 
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związkom zawodowym zgodnie z art. 209 i 216 cyt. ustawy - z uwagi na to,  

że Powiat Rawski jest również organem prowadzącym publiczne Gimnazjum 

zgodnie z Porozumieniem Nr 81/2012 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia  

20 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat rawski 

publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1468). W dniu  

27 lutego 2017 r. Łódzki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował powyższą 

uchwałę, pod warunkiem uwzględnienia w niej zmiany polegającej na usunięciu 

słowa "publiczne" z § 3 i § 4. Niniejsza uchwała uwzględnia warunek wskazany 

przez Łódzkiego Kuratora, co zgodnie z art. 217ust. 2 w/w ustawy oznacza,  

że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty. Sieć szkół prowadzonych 

przez Powiat Rawski zapewnia realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Powiatu Rawskiego. 

Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych. 

 

Ad.6 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego 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 za rok 2016. 

Sprawozdanie omówił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, omawiając 

realizację programu uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Rawskiego  

Nr XII/76/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Rawskiego 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. Sprawozdanie 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Do przedstawionej informacji uwag i pytań nie było 

Połączone komisje jednogłośnie przyjęły przedstawione sprawozdanie. 

 

Ad.7 Informacja z rocznej działalności PCPR i realizacji zadań pieczy zastępczej. 

      Sprawozdanie omówiła Pani Sylwia Stangreciak z Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. Sprawozdanie stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu. Uwag do sprawozdania nie było. 

Połączone komisje jednogłośnie przyjęły przedstawioną informację. 
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Ad.8 W sprawach różnych głosów nie było. 

  

Ad.9 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 14:20 

dokonał zamknięcia posiedzenia połączonych komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj 

 

        Przewodnicząca Komisji:    

                                                                                          


