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 Protokół Nr 4/2017 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  
w dniu 18 maja 2017 r. 

 
 

Realizowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji Edukacji Rady Powiatu 
Nowosądeckiego. 
3. Informacja na temat środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli     w roku 2016 oraz planów na 2017 rok. 
4. Potrzeby remontowe i inwestycyjne placówek oświatowych Powiatu 
Nowosądeckiego. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 
zmiany uchwały nr 210/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu             
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1. 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich 
przybyłych. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli  członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: 
 
Antoni KOSZYK - Wicestarosta Nowosądecki; 
Artur ROLA - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury  i Sportu; 
Bożena MYNAREK  - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, 

Kultury  i Sportu, 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia i poddała go pod 
głosowanie. 
 
Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 
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Ad. 2. 
  
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika poddała pod głosowanie, po zapoznaniu się                
z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 3 z 24 marca br. 
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  
 
                                                                                                     
Ad. 3/4 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił informację 
na temat środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
w roku 2016 oraz planów na 2017 rok. 
 
Została przedstawiona informacja dotycząca rozliczenia środków na doskonalenie 
nauczycieli w 2016 roku z uwzględnieniem: szkoleń, kursów, czesnych, delegacji, 
materiałów, doradztwa merytorycznego, planowanych środków na doskonalenie. 
Następnie został omówiony planowany podział środków na doskonalenie nauczycieli 
w 2017 r. szkół i placówek Powiatu Nowosądeckiego. 
 
 
W 2016 roku wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
podległych szkół i placówek oświatowych wyniosły łącznie 55.092 zł. Kwota 
zaplanowana wynosiła 92.000 zł. W 2017 roku w budżetach szkół i placówek 
oświatowych zaplanowano wydatki na łaczną kwotę 178.811 zł, co stanowi 1 % odpis 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli. 
 
Na zakończenie Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola 
poinformował, iż w 2017 roku zaplanowano w planach finansowych szkół i placówek 
oświatowych wydatki remontowe z przeznaczeniem na usuwanie awarii, konserwacje 
sprzętu w łacznej kwocie 193.531 zł., z czego przeznaczono: 
 
- LO w Starym  - malowanie sal lekcyjnych – 15.195 zł., 
- ZS w Łącku – malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi wejściowych - 23.640 zł., 
- ZSP w Starym Sączu – naprawa pieca C.O., malowanie sal - 26.187 zł., 
- ZSP w Nawojowej – wymiana oświetlenia w salach, malowanie pokoi internatu 
12.509 zł., 
- Internat Międzyszkolny – remont pomieszczeń – 18.000 zł., 
- ZSZ w Grybowie – malowanie dachu i docieplenie ścian budynku warsztatów (nie 
remontowych) – 16.000 zł, 
- ZS w Marcinkowicach – remont Sali gimnastycznej – 35.000 zł., 
Ponadto w planach finansowych ujęto wydatki inwestycyjne w kwocie 240.000 zł do 
realizacji w 2017 r. na następujące zadania: 
 
- Internat Międzyszkolny w Starym Sączu – wymiana instalacji elektrycznej etap II -
160.000 ZŁ., 
- PZS W Muszynie – docieplenie budynku OPP – 50.000 zł., 
- ZS i P w Piwnicznej – wymiana okien – 10.000 zł., 
- ZSP w Starym Sączu – montaż automatyki do bramy wjazdowej i adaptacja sali – 
20.000 zł. 
 
Komisja przyjęła informację. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad. 5 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 210/XXI/17 
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
 

Powodem zmiany są uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, że             
w pierwotnej uchwale zawarto zbyt ogólnikowe zapisy, dlatego zostały wprowadzone 
zmiany do niniejszej uchwały. 
 
 
Przewodnicząca komisji Zofia Nika podała pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 210/XXI/17 Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 
 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  
 
 
 
Ad. 6/7. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika  podziękowała zebranym za przybycie  
i zamknęła posiedzenie. 
 
 
 
                                                                           Przewodnicząca 
             Komisji Edukacji RPN 
        
                     Zofia NIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 
 

 


