
 Protokół Nr 5/2018
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 18 grudnia 2018 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

w zakresie obejmującym działanie Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym
działanie Komisji.

5. Wypracowanie  i  przyjęcie  planu  pracy  Komisji  Edukacji Rady  Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 rok.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz otworzył posiedzenie i przywitała wszystkich
przybyłych.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Małgorzata BOCHENEK - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Artur ROLA - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury  i Sportu;

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad 2.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz zgłosił kandydaturę Pana Marka Pławiaka 
na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji. 
Pan Marek PŁAWIAK pomimo nieobecności wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Marka
Pławiaka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji RPN.

Za kandydaturą – 5 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 

Wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego został  Pan Marek
Pławiak.
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Ad 3/4.
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata  Bochenek przedstawiła projekt uchwały
budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2019  rok  w  zakresie  obejmującym  działania
Komisji  oraz  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Powiatu Nowosądeckiego.

             Wysokość planowanych dochodów budżetu Powiatu na 2019 rok wynosi 146.080.822
zł,  w  tym  dochodów bieżących  133.875.219  zł  i  dochodów majątkowych  12.205.603  zł.
Dochody  bieżące  stanowią  91,6  %  dochodów  ogółem,  a  dochody  majątkowe  –  8,4  %
dochodów ogółem.

Dział 801-Oświata i wychowanie
W  ramach  działu  Oświata  i  wychowanie  finansowane  będzie  utrzymanie  10  szkół
publicznych  ponadgimnazjalnych,  w  tym  1  gimnazjum  w  ramach  Zespołu  Szkół  w
Marcinkowicach  oraz  dotacjami  objęte  zostaną  4  szkoły  niepubliczne,  Dom  Wczasów
Dziecięcych  w  Rytrze  oraz  Centrum  Edukacyjno-Terapeutyczne  „Iskierka”  Ośrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie.

W szkołach publicznych Powiatu w roku szkolnym 2018/2019  uczyć się będzie 
ok. 2 641 uczniów, tj. o 258 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2017/2018, z tego:
1. w gimnazjach - 17     
2. w liceach ogólnokształcących - 776
3. w szkołach zawodowych i branżowych - 1 848
W szkołach niepublicznych uczyć się będzie 499 uczniów, tj. o 12 uczniów więcej niż w
ubiegłym roku szkolnym. Natomiast planowana liczba uczniów począwszy od września 2019
rok, zgłoszona przez placówki niepubliczne to 634 uczniów.

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty ogólnej wynoszącej  32.131.624 zł, co stanowi
22,13 % wydatków ogółem - na realizację zadań oświatowych Powiatu planuje się kwotę
31.369.113 zł,  w tym wydatki majątkowe 100.000 zł, a na  projekty realizowane w ramach
środków z UE i z innych źródeł zagranicznych – 762.511 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 2 liceów ogólnokształcących, 9 szkół zawodowych
(w  tym  zespołów  szkół),  gimnazjum,  dotacje  dla  szkół  niepublicznych  oraz  na  wydatki
majątkowe  - planuje się kwotę 29.603.845 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące w wysokości w kwocie 29.503.845 zł obejmują:

a) Wydatki  szkół  Powiatu w kwocie 25.366.904 zł, z tego:
 wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane  nauczycieli  oraz  pracowników

administracji i obsługi w szkołach – 21.801.135 zł,
 wydatki  związane z realizacją  statutowych zadań szkół – 3.565.769 zł,  w tym

m.in.; zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych, wydatki na opał,
paliwo itp., koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych,  koszty praktyk,
delegacje, szkolenia, ubezpieczenia mienia.

b) Dotacje na zadania bieżące dla 4 szkół niepublicznych w Powiecie  – 3.700.000 zł.
c) Świadczenia w kwocie 436.941 zł przeznaczone na fundusz zdrowotny oraz dodatki

wiejskie  dla nauczycieli.
2. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości  100.00 zł przeznacza się na:

- modernizację podwórka w ZSP w Starym Sączu, przy ul. Daszyńskiego 1 - II etap -
35.000 zł,

- zakup i montaż drzwi w budynku ZSP w Starym Sączu, przy ul. Batorego 27 - 15.000 zł
- modernizację kotłowni  w ZSP w Krynicy Zdroju – 50.000 zł.
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Na wydatki związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oraz
finansowaniem  i  kontrolą  realizacji  zadań  oświatowo-edukacyjnych  planuje  się  kwotę
499.116 zł. 

Na  dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli  planuje  się  kwotę  115.619  zł,
z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń i  doskonalenia  nauczycieli,  zakup materiałów
szkoleniowych, pomocy naukowych.

Wydatki  na  realizację  projektów  współfinansowanych  z  UE  i  z  innych  źródeł
zagranicznych  wynoszą  762.511  zł,  w tym  wydatki  majątkowe  621.854  zł i  zostaną  one
przeznaczone na realizację  projektów realizowanych, w ramach:
1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

 - „Małopolska Chmura Edukacyjna” w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” w wysokości
37.425 zł.  Projekt realizowany jest  przez:  ZS w Łącku,  ZSP w Nawojowej,  ZSZ w
Grybowie,  ZSP w Starym Sączu,  PZS w Muszynie,  ZSP w Krynicy  Zdroju,  ZS w
Marcinkowicach oraz Starostwo Powiatowe.

-  „Modernizacja  kształcenia  zawodowego  w  Małopolsce  II”  –  40.248  zł.  Projekt
realizowany przez: ZSP w Krynicy Zdroju, ZS w Łącku, ZSP w Starym Sączu, ZSZ w
Grybowie, ZSP w Nawojowej,  i PZS w Muszynie oraz Starostwo Powiatowe,

- „Małopolska Chmura Edukacyjna” – 621.854 zł w ramach wydatków majątkowych w
szkołach: LO w Grybowie, LO w Starym Sączu oraz Starostwie Powiatowym.

2)  Program ERASMUS + 
- „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” w wysokości 8.673 zł realizowany
przez  
   ZSP w Nawojowej,
- „Wiele kultur – jedna tożsamość” w wysokości 16.764 zł realizowany przez ZSP w
Krynicy 
   Zdroju.

3)  Program POWER projekt  pn.  „Ponadnarodowa mobilność  kadry  edukacji  szkolnej”  w
wysokości  37.547 zł realizowany przez ZSP w Nawojowej.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 9.890.187 zł, co stanowi  6,81 % wydatków
Powiatu ogółem.

Na utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
i trzech filii tej Poradni (w Grybowie, Krynicy Zdroju i Starym Sączu) planuje się wydatki
bieżące w łącznej wysokości 3.410.009 zł.

Na  utrzymanie  3  placówek  wychowania  pozaszkolnego,  tj.  Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy
Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie
(w ramach PZS w Muszynie) planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.067.454 zł. 

Na utrzymanie 2 internatów - przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Nawojowej
i Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu przeznacza się wydatki w wysokości 2.155.077
zł,          
Wydatki majątkowe planowane w wysokości 40.000 zł przeznacza się na zagospodarowanie

przestrzenne  posesji  IM w Starym  Sączu,  obejmujące  budowę  boiska  do  gry  w  piłkę
plażową i altany grillowej.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych wchodzącego w skład
Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju oraz na dotację dla niepublicznego Domu
Wczasów Dziecięcych w Rytrze planuje  się wydatki  bieżące w łącznej wysokości 2.065.824
zł.  
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Wydatki  majątkowe  w  kwocie  100.000  zł  przeznacza  się  na  opracowanie  dokumentacji
projektowej dla zadania „Przebudowa i modernizacja budynku ZSiP w Piwnicznej Zdroju
wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych”.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla młodzieży planuje się kwotę 77.610 zł
z  przeznaczeniem  na  pokrycie  kosztów  dojazdu  młodzieży  z  Zespołu  Szkół  w
Marcinkowicach do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, pokrycie kosztów pobytu w
Internacie 8 uczniów z Ukrainy, uczących się w ZSP w Starym Sączu oraz na stypendia dla
młodzieży.

Na pomoc  materialną  o  charakterze  motywacyjnym  dla  młodzieży  planuje  się  kwotę
115.800 zł. 

W ramach wydatków na zadania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych planuje się
dotację w kwocie 950.000 zł dla Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie.

W szkołach i placówkach oświatowych na 2019 r.  zaplanowano wydatki remontowe
w łącznej wysokości 469.600 zł.  

Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych i Powiatowego
Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu zaplanowane zostały w kwocie  42.032.459  zł.
Na ich realizację Powiat otrzyma subwencję oświatową ustaloną w kwocie 37.318.922 zł. 
i dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej - 140.700 zł. 
Ponadto  zakłada   się  uzyskanie  dochodów  własnych  szkół  i  placówek  oświatowych  w
wysokości  1.692.996 zł.  W rezultacie  do bieżącej  działalności  tych  jednostek ze środków
własnych Powiatu przeznaczona zostanie kwota 2.879.841 zł. 
Ponadto utworzona została rezerwa celowa na zadania oświatowe w wysokości 500.000 zł.
Na  zadania  majątkowe  ze  środków  własnych  zaplanowano  240.000  zł,  a  na  udziały  w
projektach unijnych 66.210 zł.
W  efekcie  do  łącznych  wydatków  na  oświatę  i  edukację  ze  środków  własnych  Powiatu
planuje się przeznaczyć dodatkowo 3.686.051 zł.

Dział 926 – ponieważ tam są środki na budowę Hal sportowych.

W rozdziale Obiekty sportowe planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie  4.413.572
zł z  przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
1) „Rozbudowa istniejącego budynku  Liceum Ogólnokształcącego  w Starym Sączu o
halę sportową” 
2) „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  pn.  „Budowa  Sali
Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. W.Orkana w Marcinkowicach”.

Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  budżetowej  Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 r.,  w dziale  801 -  Oświata  i  wychowanie,  oraz w dziale  854 -
Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wynik głosowania: 5 za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Przy obecnych 5 radnych: Wynik głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
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Opinia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2019 r., stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  komisji  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu
Nowosądeckiego. 
Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany. 
Przy obecnych 5 radnych: Wynik głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Ad. 5.
Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz przedstawił propozycje planu pracy Komisji 
na 2019 rok. 
Przewodnicząca Komisji poddała wypracowany plan pracy pod głosowanie.
Plan pracy Komisji na 2019 rok został jednogłośnie przyjęty.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6/7

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podziękował zebranym za przybycie i zamknął
posiedzenie.

                                                                           Przewodniczący
       Komisji Edukacji RPN

            Andrzej Gancarz

Protokołowała: Anna Walczak
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