
 Protokół Nr 2/2019
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 22 stycznia 2019 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Zapoznanie  ze  szkołami  i  placówkami  oświatowymi  podległymi  Starostwu

Powiatowemu w Nowym Sączu:
a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej;
b) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej;
c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju;
d) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu Filia w 

Krynicy-Zdroju;
e) Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz otworzył posiedzenie i przywitała wszystkich
przybyłych.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Artur ROLA - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury  i Sportu;
Michał BULZAK - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

  im. Wincentego Witosa w Nawojowej;
Bartłomiej KRZESZOWSKI - Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Nawojowej;
Janina ZŁOTNICKA - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju;
Marzena JUREK - Kierownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Nowym Sączu Filia w Krynicy-
Zdroju;

Izabela ŁABUŚ - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w 
Muszynie;

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie.
Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad 2.
Komisja  Edukacji  przystąpiła  do  objazdu  placówek  oświatowych  podległych  Starostwu
Powiatowemu w Nowym Sączu:

a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej;
b) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej;
c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju;
d) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu Filia w 

Krynicy-Zdroju;
e) Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie.
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Potrzeby zgłaszane przez Dyrektorów to m.in.:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej;

a. budowa boiska sportowego (na wzór boiska przy szkole w Świniarsku) co poprawi
jakość  bazy  sportowej  szkoły.  Zwiększy  to  konkurencyjność  placówki  na  rynku.
Ponadto  będzie  to  stanowić  dodatkowy dochód  szkoły  jako  wynajem dla  obozów
sportowych,  

b. odnowienie pozostałych sal lekcyjnych i korytarzy w szkole.

2. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej;

a. wymiana pokrycia dachowego na budynku stodoły, 

b. wykonanie parkuru zewnętrznego, 

c. poprawa podłoża na padokach zimowych,

d. zakup kontenera biurowego z przeznaczeniem na szatnię dla klientów, 

e. wykonanie remontu boksów (modernizacja podłoża w boksach). 

f.  Ponadto,  z  uwagi  na  duże  koszty  utrzymania  oraz  bardzo  duże  problemy  z
zalegającym śniegiem na  hali  namiotowej  w okresach zimowych,  oraz  upałami  w
okresach letnich,  Dyrektor rozważa również możliwości sprzedaży hali  namiotowej
oraz zakup/budowę nowej hali stalowej, która będzie konstrukcyjnie przystosowana na
obciążenie śniegiem na 3 klasę wytrzymałości.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju;

a. automatyka kotłów gazowych,

b. daszek nad trybuną Hali Sportowej,

c. nawierzchnia na boiskach,

d. agregat prądotwórczy, 

e. malowanie,

f.  wdrożenie  procedury  opracowania  instrukcji  odśnieżania  dachu  budynku  na
podstawie  analizy  archiwalnej  dokumentacji  budowlanej  oceny  stanu  konstrukcji
dachu z uwzględnieniem danych stacji metrologicznych,

4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu Filia w Krynicy-

Zdroju;

a. braki kadrowe – potrzeba zatrudnienia co najmniej jednego psychologa, 

5. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie;

a. zakup 17 szt. komputerów koszt ok. 2000 zł./szt., ponieważ Pani Dyrektor planuje 
otworzyć liceum informatyczne, 

6. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie:

a. wymiana dachu. 

Protokół Nr 2/2019   22 stycznia 2019 r. 2



Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Wincentego  Witosa  w  Nawojowej

Michał Bulzak oprowadził Komisję Edukacji po placówce. Większość prac  remontowych w

szkole i internacie zostało wykonanych przez szkolnych pracowników obsługi. Wykonują oni

również prace w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu większość prac wykonywanych jest po

kosztach. Szkoła stale jest modernizowana, sale dostosowane są  do standardów  kształcenia.

Szkoła w czasie wakacji i ferii zimowych udostępnia internat i sale gimnastyczną dla grup

zorganizowanych  w  celach  wypoczynkowych.  Gości  grupy  festiwalowe  podczas

Międzynarodowego Festiwalu święto Dzieci Gór zapewniając wyżywienie i nocleg. 

ZSP  im.  W.  Witosa  jest  współorganizatorem  Agropromocji.  Dzięki  takim  poczynaniom

dochód szkoły zostaje wypracowany. Stałymi mieszkańcami internatu jest 55 uczniów naszej

szkoły. Około 40 osób jest kwaterowanych dodatkowo z kursów ODIDZ.  Internat pracuje

przez okres 10 miesięcy. Poprzez zwiększenie ilości uczniów w grupach zwiększono dochody

w CKPiU wchodzące w skład szkoły. 5 grup to średnia ilość uczestników kursu w miesiącu

ZSP  im.  W.Witosa  w  Nawojowej  prowadzi  2  kierunki  Kwalifikacyjnych  Kursów

Zawodowych: 2 grupy to prowadzenie produkcji rolniczej, 1 grupa prowadzenie produkcji

pszczelarskiej.  Ilość  słuchaczy na  wszystkich  kursach to  100 osób.  Zajęcia  odbywają  się

w piątki i sobotę. Dzięki temu szkoła pracuje 6 dni w tygodniu. Szkoła posiada gospodarstwo

rolne w Marcinkowicach.  Produkujemy pszenice  i  owies.  Dochody w roku to ok.  30 ton

pszenicy i owsa. Dzięki wypracowanym dochodom został  zakupiony kombajn niemieckiej

firmy Dominator.

Dyrektor  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nawojowej  Bartłomiej

Krzeszowski oprowadził  Komisję  Edukacji  po placówce.  Zakład  Aktywności  Zawodowej

jest  wyodrębnioną  finansowo  oraz  organizacyjnie  jednostką  Powiatu  Nowosądeckiego

działający jako zakład budżetowy. Zadaniem zakładu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób  niepełnosprawnych  posiadających  stopień  niepełnosprawności  znaczny,  bądź

umiarkowany ze schorzeniami. W zakładzie aktywności zawodowej 70% zatrudnionych osób

muszą stanowić osoby niepełnosprawne. Zakład w chwili obecnej posiada trzy pracownie –

poligraficzną,  ogrodniczą  oraz  hodowlaną.  Zakład  wyposażony  jest  również  w  salę

rehabilitacyjną,  w  której  osoby  niepełnosprawne  muszą  ćwiczyć  pod  okiem

wykwalifikowanego terapeuty w wymiarze min. 1 godzinę dziennie.

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Jana  Pawła  II  w  Krynicy-Zdroju

Janina  Złotnicka  oprowadziła  Komisję  Edukacji  po  placówce.  Poruszono  temat  przejęć

nauczycieli ze szkoły w Muszynie w związku z likwidacją oddziałów. W odpowiedzi Pani

Dyrektor podkreśliła, iż nowe przyjęcia zależą od rekrutacji. Sytuacja wygląda tak,  że teraz
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będą dwa roczniki ale za 3 lata uczniowie odejdą i pojawi się potrzeba wypłaty odpraw dla

nauczycieli.  W  dalszej  części  spotkania  poruszono  temat  szkół  zawodowych  i  uczniów

kończących szkoły cechowe. Szkoły cechowe otrzymują spore dotacje na uczniów przez co są

środki na wyjazdy integracyjne, podręczniki, tablety itp.

Kierownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu Filia w

Krynicy-Zdroju Marzena Jurek oprowadziła Komisję Edukacji po placówce.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie Izabela Łabuś  oprowadziła Komisję

Edukacji po placówce. Pani Dyrektor ma w planie otworzyć Liceum informatyczne a druki

kierunek to biologiczno-chemiczny,  a także Technikum z rozszerzoną biologią i  językiem

obcym.  

Ad 3/4
Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podziękował zebranym za przybycie i zamknął
posiedzenie.

                                                                            Przewodniczący
       Komisji Edukacji RPN

            Andrzej Gancarz

Protokołowała: Anna Walczak
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