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Protokół Nr 6/2019 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w dniu 28 sierpnia 2019 r. 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenie Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Nowosądeckiego od dnia 1 września 2019 roku. 

4. Informacja na temat środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli w 2019 roku. 

5. Informacja dot. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 

2019/2020  

oraz informacja o realizacji remontów i inwestycji w szkołach  

i placówkach oświatowych (za okres I – VII 2019 r.) 

6. Wstępna analiza naboru do szkół na rok szkolny 2019/2020. 

7. Wnioski dyrektorów szkół złożone podczas komisji objazdowych. 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Artur ROLA    - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ przedstawił porządek posiedzenia i poddał 

go pod głosowanie. 

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 
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Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie protokół 

z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ przedstawił krótkie uzasadnienie dla 

przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Nowosądeckiego od dnia 1 września 2019 roku. Stwierdził m.in., iż zgodnie z Ustawą Prawo 

oświatowe Rada Powiatu Nowosądeckiego jest zobowiązana do ustalenia planu sieci szkół 

publicznych ponadpodstawowych i szkół specjalnych. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA przedstawił wykaz szkół 

będących w wykazie ze szczególnym uwzględnieniem szkół branżowych podlegających 

zmianom. 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosądeckiego od dnia  

1 września 2019 roku. 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA przedstawił informację na 

temat środków finansowych przekazanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli w 2019 roku w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych. Dokonał 

podsumowania stwierdzając, iż na dzień 30 maja br. wysokość środków w budżetach szkół na 

ten cel wynoszą 95 900 zł i są zgodne z planami dofinasowania doskonalenia zawodowego 

składanymi przez dyrektorów jednostek. 

Członek Komisji Ryszard Poradowski skierował zapytanie dot. występujących rozbieżności 

w wysokości przekazywanych środków pomiędzy szkołami. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA poinformował, iż środki 

finansowe na podnoszenie kwalifikacji dla nauczycieli przekazywane są na wniosek 

dyrektorów. Stąd jeśli dana szkoła nie otrzymała środków finansowych to 

najprawdopodobniej nie miała takich potrzeb. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak wysunął tezę, iż szkoły powinny zgłaszać 

zapotrzebowanie wg ogólnych zasad. Jedne szkoły posiadają w swojej kadrze specjalistów a 

inne nie. Stąd m.in. bierze się ta różnica o której wspomniał Członek Komisji Ryszard 

Poradowski. 

Informacja została przyjęta.  

 

Ad. 5. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA przedstawił informację  

o realizacji remontów i inwestycjach w szkołach i placówkach oświatowych (za okres I-VII 

2019 r.). 

Przedstawił szczegółowo wysokość środków przeznaczonych na inwestycje w szkołach oraz 

placówkach oświatowych a także dokonał analizy wydatków majątkowych w jednostkach 

oświatowych. Najważniejszą ostatnią inwestycją powiatową w zakresie oświaty jest budowa 

sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu na łączną wartość robót 

5.280.000 zł. W okresie wakacyjnym przeprowadzono wszystkie niezbędne bieżące remonty, 

naprawy i konserwacje sprzętu m.in. dydaktycznego w szkołach dzięki czemu można 

stwierdzić, iż szkoły powiatowe są dobrze przygotowane na rozpoczęcie roku szkolonego i 

późniejsze sprawne funkcjonowanie. 

 

Informacja została przyjęta. 

Ad. 6. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA przedstawił wnioski 

wynikające ze wstępnej analizy naboru do szkół na rok szkolny 2019/2020. W dziewięciu 

szkołach jest łącznie 57 oddziałów, z czego najwięcej w ZSP Stary Sącz: 12 (678 uczniów), 

ZSP Krynica Zdrój: 9 (513 uczniów) oraz w LO w Grybowie: 8 (373 uczniów). Generalnie 

jest więcej o 19 oddziałów klas niż w roku ubiegłym.  

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak dokonał stwierdzenia, iż z tego powodu 

powinno być więcej środków w budżecie powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ podniósł kwestię zarzutów rodziców 14 

dzieci, które chciały być uczniami technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie. 

Niestety zapadła decyzja negatywna odnośnie utworzenia oddziału. 

Członek Komisji Stanisław Sułkowski potwierdził ten fakt i skierował zapytanie  

o przedstawienie argumentów dlaczego utworzono ten oddział w Krynicy - Zdroju skoro tam 

było chętnych 11 uczniów.  

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA poinformował, iż stało się 
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tak dlatego że szkoła w Krynicy – Zdroju posiada lepszą bazę lokalową, jest generalnie dużo 

lepiej doposażona a ponadto większość uczniów chętnych na nabór do Krynicy – Zdroju 

wybrało jako II szkołę Nowy Sącz. Więc w rezultacie w razie braku tego oddziału w Krynicy 

– Zdroju stracilibyśmy tych uczniów bezpowrotnie.  

Członek Komisji Stanisław Dąbrowski poinformował o danych statystycznych odnośnie 

naboru do szkół średnich w Nowym Sączu. Zostało zrekrutowanych 3600 uczniów, w tym ok. 

1080 uczniów z Nowego Sącza , zaś 70 % stanowią uczniowie zamieszkujący Powiat 

Nowosądecki.(ok. 2500). 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA potwierdził, iż taka 

tendencja utrzymuje się od dawna. 

Członek Zarządu Zofia Nika podzieliła się swoją opinią, iż to może wynikać z lepszych 

wskaźników zdawalności matur w szkołach sądeckich. 

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie: 

Miasto Nowy Sącz ma gorszą bazę lokalową niż powiat, nauczycieli nie ma lepszych, 

natomiast Nowy Sącz ma bogatszą ofertę dla młodzieży na spędzanie wolnego czasu. 

Członek Zarządu Marian Dobosz dokonał podsumowania dyskusji tezą, iż jest ułatwiony 

dojazd z miejscowości z terenu powiatu do Nowego Sącza, co wynika ze specyficznego 

obwarzankowego położenia Miasta Nowego Sącza w środku powiatu, co czyni go bardziej 

atrakcyjnym dla uczniów. 

 

Informacja została przyjęta.   

Ad. 7. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA przedstawił wnioski 

dyrektorów szkół złożone podczas tzw. komisji objazdowych łącznie z ich etapem realizacji 

oraz formą ich finansowania w bieżącym roku budżetowym. Z analizy wniosków wynika, iż 

zdecydowana ich większość już została zrealizowana, pozostałe będą realizowane w miarę 

możliwości jeszcze w tym roku. 

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak przedstawił swoje spostrzeżenia odnośnie  

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. Negatywnie ocenił 

pracę Dyrektora Poradni, również w aspekcie jego problemów personalnych z pracownikami 

jednostki.   

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ zgodził się z niniejszą opinią zwłaszcza w 

zakresie procedur opiniowania dokumentów składanych przez szkoły do poradni.  

Członkowie Komisji zaproponowali zaproszenie Dyrektora Poradni Leszka Misiewicza na 

najbliższe posiedzenie Komisji celem wyjaśnienia zgłaszanych uwag.  

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak uznał, iż Poradnia powinna być bardziej 
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sprawna organizacyjnie z uwagi na dobro dziecka. 

 

Ad. 8. 

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak zaprosił na spotkania edukacyjne do 

Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, gdzie dzieci i młodzież będą 

mieli okazję wysłuchać interesujących i ważnych prelekcji nt. bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

 

Ad. 9. 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ podziękował zebranym za przybycie 

i zamknął posiedzenie. 

 

                                                                             Przewodniczący 

             Komisji Edukacji RPN 

        

                  Andrzej Gancarz 

 

Protokołowała: Anna Brach 

 

 


