
 Protokół Nr 1/2018
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 26 lutego 2018 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji Edukacji Rady Powiatu
Nowosądeckiego.
3. Zaopiniowanie  projektu uchwały Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie
przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020.
4. Zaopiniowanie  projektu uchwały Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie
zmiany  uchwały  nr  407/XXXVII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30
października 2014 r. zmienionej uchwałą nr 182/XIX/16 z dnia 25 listopada 2016 r. i
uchwałą nr 196/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego
Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.
5. Zaopiniowanie  projektu uchwały Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie
ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  szkół  niepublicznych  o
uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie
powiatu  nowosądeckiego  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich
przybyłych.

W posiedzeniu uczestniczyło 5  członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Antoni KOSZYK - Wicestarosta Nowosądecki;
Artur ROLA - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury  i Sportu;
Danuta KROK - Dyrektor Wydziału Rozwoju;
Bartłomiej KRZESZOWSKI - Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Nawojowej.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca  komisji przedstawiła  porządek  posiedzenia  i  poddała  go  pod
głosowanie.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad 2.
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika poddała pod głosowanie, po zapoznaniu się
z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 9 z 11 grudnia 2017r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.
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Ad 3.

Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  Danuta  Krok  przedstawiła  projekt  Uchwały  Rady
Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Rozwoju  Powiatu
Nowosądeckiego do roku 2020.

Program Rozwoju opracowany przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego powstał  w
oparciu  o  przepisy  ustawy  o  zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju.  Program
Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020 jest  dokumentem o charakterze
operacyjno-wdrożeniowym, określa cele i kierunki działań polityki rozwoju Powiatu. 
Dokument  powstał  na  bazie  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Nowosądeckiego  na  lata
2011-2020, jednakże od 2011 roku, kiedy to uchwalono powyższy dokument zaszło
szereg zmian mających istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu. 
Dokument powyższy powstał w ramach intencji własnej nie ma terminu określonego
ustawą do jego sporządzenia. Podczas opracowania prowadzone były konsultacje z
gminami,  zarówno  mieszkańcy  jaki  instytucje  mogły  zgłaszać  swoje  uwagi  do
opracowania. Jedyne uwagi zostały w trakcie prac nad dokumentem zgłoszone przez
Województwo,  ZPP.  Program  został  rekomendowany  przez  wszystkie  instytucje
otrzymał dobre oceny środowiskowe. 

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk dodał,  iż  kończyła  się  ważność
poprzedniego dokumentu  jakim była  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Nowosądeckiego,
ponadto od 2011 r. szereg danych uległo zmianie i należało podjąć działania mające
na  celu  aktualizację  opracowania.  Nie  ma  przepisów  obecnie  narzucających
tworzenie  Programu  ,  niemniej  dobrze  mieć  ten  dokument  wizerunkowo.  Przy
projektach  będzie  wymieniany  lecz  nie  jest  to  obowiązkowe.  Konsultacje  nad
projektem  programu  rozwoju  prowadzone  były  przez  1,5  miesiąca,  informacja  o
konsultacjach pojawiała się w aktualnościach na stronie starostwa powiatowego w
Nowym Sączu, jednakże na portalu radnego nie była publikowana. 

Członek  Komisji  Antoni  Poręba zgłosił  uwagę,  iż  dokument  nie  odzwierciedlił
obecnego  stanu,  ponieważ  Chełmiec  nie  został  miastem.  W celach  opracowania
powtarzają się zalety rozwoju, które w dalszej części opracowania stają się wadami
co powoduje nieścisłość. Program rozwoju zdaniem Pana Radnego dostarcza szereg
pouczających informacji. Pan Antoni Poręba przyznał, że konsultacje nad tworzonym
programem  nie  były  rozgłośnione  w  związku  z  powyższym  nie  wniesiono  uwag
komisji a obecnie już nie można zmienić treści dokumentu. Pan Radny przyznał, iż
rada  zajmuje  się  tematem  nie  mając  obecnie  wpływu  na  treść  przedstawionego
projektu uchwały. Musi zaopiniować załączony projekt uchwały w obecnej formie bez
możliwości zmiany np. misji czy celów. 

Członek  Komisji  Stanisław  Dąbrowski zwrócił  uwagę,  iż  w  zadaniach
operacyjnych mało jest na temat oświaty. 
W odpowiedzi Pani Danuta Krok wyjaśniła, iż w zadaniach operacyjnych jest zawarta
wysoka  jakość  edukacji  szkolnej  i  ustawicznej  m.in.:  tworzenie  warunków  do
rozwijania  umiejętności  kluczowych  uczniów  szkół  powiatowych,  poprawa
efektywności  kształcenia  zawodowego  w  szkołach  powiatowych,  tworzenie
programów współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami,
poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego i zawodowego w tym zwiększenie
dostępności  do  edukacji  uczniów  z  niepełno  sprawnościami,  promocja  oferty
kształcenia w szkołach powiatowych, podniesienie kwalifikacji kadr systemu
oświaty.
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Przewodnicząca  Komisji  Zofia  Nika poddała  projekt  uchwały  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego
do roku 2020 pod głosowanie.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
 
Ad 4.
Dyrektor  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nawojowej
Bartłomiej  Krzeszowski  przedstawił  projekt uchwały  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  407/XXXVII/14  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. zmienionej uchwałą nr 182/XIX/16 z
dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności  Zawodowej  w Nawojowej  i  nadania
statutu.

Konieczność  podjęcia  niniejszej  Uchwały  spowodowana  jest  zmianą  oznaczeń
nieruchomości gruntowych będących w użyczeniu Powiatowego Zakładu Aktywności
Zawodowej  w Nawojowej  oraz  w związku  z  przekazaniem  części  nieruchomości
będących  w użyczeniu  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnym  im. W. Witosa
w Nawojowej na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk  poinformował,  iż  przy  szkole  w
Marcinkowicach  jest  areał  o  powierzchni  10  ha.  Obecnie  pole  jest  zaorane  i
obsiewane  a  plony  corocznie  są  zbierane.  Zebrane  zboże  w  porozumieniu  z
Zarządem jest sprzedawane po cenach rynkowych i ujęte w rozliczeniach szkoły. Ze
względu na ograniczenia w zatrudnieniu pracowników ZAZ w Nawojowej będących
zatrudnionych na pół etatu i problemem z przewozem osób ludzi i zmianą pogody
ciężko jest utrzymywać innego rodzaju uprawy przy szkole w Marcinkowicach. 
W  dalszej  części  wypowiedzi  Pan  Wicestarosta  Antoni  Koszyk  przyznał,  iż  jest
pomysł na adaptację stajni przy szkole o ile znajdą się fundusze unijne na wsparcie
zadania. 

Dyrektor Bartłomiej Krzeszowski przyznał,  iż jest duży problem z pracownikami
będącymi osobami niepełnosprawnymi i w związku z powyższym zatrudnionymi w
niepełnym wymiarze czasu pracy. Poinformował, że nie ma obecnie osoby mającej
uprawnienia  do  prowadzenia  ciągnika  i  sam wykonuje  prace  wymagające  użycia
traktora. 
W ZAZ jest 11 koni oraz 10 w hotelu. Własnych pasz nie wystarcza dlatego siano jest
dokupywane.

Członek komisji Stanisław Dąbrowski poddał pomysł by uczniowie z Nawojowej w
ramach praktyk więcej godzin pracowali dla ZAZ w Nawojowej. 

Przewodnicząca  Komisji  Zofia  Nika poddała  projekt  uchwały  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  407/XXXVII/14  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. zmienionej uchwałą nr 182/XIX/16 z
dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności  Zawodowej  w Nawojowej  i  nadania
statutu pod głosowanie.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
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Ad 5.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Artur  Rola  przedstawił  projekt
uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i
rozliczania  dotacji  dla  szkół  niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych  i
placówek  niepublicznych  prowadzonych  na terenie  powiatu  nowosądeckiego oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Przewodnicząca  Komisji  Zofia  Nika poddała  projekt  uchwały  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych  i  placówek  niepublicznych
prowadzonych  na  terenie  powiatu  nowosądeckiego  oraz  trybu  przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji pod głosowanie.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad 6.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola poinformował o nowych
kierunkach  kształcenia  w  Starym  Sączu  jest  to  pielęgniarstwo  oraz  prawo,  w
Nawojowej  weterynaria,  w  Marcinkowicach  elektromechanik  pojazdów
samochodowych, kierowca. 
Członek komisji  Stanisław Sułkowski  stwierdził,  iż na terenie Muszyny,  Krynicy
powinien być nacisk na rozwój kierunków typu pielęgniarstwo. 

Ad 7.
Przewodnicząca  Komisji  Zofia  Nika   podziękowała  zebranym  za  przybycie
i zamknęła posiedzenie.

                                                                           Przewodnicząca
             Komisji Edukacji RPN

                     Zofia NIKA

Protokołowała: Anna Walczak
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