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 Protokół Nr 2/2018 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  
w dniu 21 maja 2018 r. 

 
 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji Edukacji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

3. Zapoznanie się z planem naboru do szkół na rok 2018/2019. 

4. Informacja na temat środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli w roku 2018. 

5. Potrzeby remontowe i inwestycyjne placówek oświatowych Powiatu 

Nowosądeckiego. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad 1. 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich 
przybyłych. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście: 
 

Marek PŁAWIAK - Starosta Nowosądecki; 
Antoni KOSZYK - Wicestarosta Nowosądecki; 
Artur ROLA - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury  i Sportu; 
Bożena MYNAREK - z-ca  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. 
 

 

Ad 2. 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika poddała pod głosowanie, po zapoznaniu się                
z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 1 z 26 lutego 2018 r. 
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 
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Ad 3. 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił plan naboru 
do szkół powiatowych na rok 2018/2019. 
 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju, nabór 
będzie prowadzony do 8 oddziałów, tj. 2 oddziały w Liceum Ogólnokształcącym oraz                 
6 w Technikum. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Ks. Prof. Józefa 
Tischnera w Starym Sączu będzie prowadzony nabór do 9 oddziałów, z czego 6 do 
Technikum i 3 do Szkoły Branżowej I Stopnia. W Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, nabór będzie prowadzony do 4 oddziałów, 
z kolei w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie do 10 
oddziałów, 5 w Technikum oraz 5 w trzyletniej Branżowej Szkole I Stopnia. Liceum 
Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie będzie prowadziło nabór do 5 
oddziałów. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie oferuje 3 oddziały w Liceum 
Ogólnokształcącym, a także 1 oddział w Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Tęgoborzy, prowadzi nabór do 2 oddziałów: Technikum oraz do  
Branżowej Szkoły I Stopnia, natomiast Zespół Szkół im. Władysława Orkana w 
Marcinkowicach do 3 klas mundurowych oraz do 1 oddziału branżowej szkoły I 
stopnia. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej 
prowadzi nabór do 4 oddziałów w technikum oraz 1 klasy wielozawodowej. Zespół 
Szkół im. Św. Kingi w Łącku rekrutuje do 3 oddziałów technikum oraz do 1 oddziału 
klasy wielozawodowej. 
 
Członek komisji Wiesław Pióro zwrócił się z pytaniem o klasy wielozawodowej w 
zakresie kursów kwalifikowanych.  
W odpowiedzi Dyrektor poinformował, że do powyższych klas uczniowie są 
przyjmowani po podpisaniu umowy z pracodawcą. Sytuacja taka dotyczy Klasy w 
ZSP w Starym Sączu, klasy w ZSP w Tęgoborzy, w ZS w Łącku. 
 
Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad 4. 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił informację 

na temat środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

w roku 2017 oraz planów na 2018 rok. 

 
Została przedstawiona informacja na temat podziału środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli  szkół i placówek Powiatu Nowosądeckiego w 2018 r. Łącznie 
zaplanowane środki na dokształcanie nauczycieli wynoszą 174.888 zł, natomiast do 
szkół i placówek oświatowych, zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi przez 
dyrektorów, zostało przekazanych 86.600 zł, co powoduje, że w budżecie Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu pozostała kwota 90.288 zł do wykorzystania na 
wniosek dyrektora szkoły/placówki. 
 
Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad 5. 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił informację 
na temat potrzeb remontowych i inwestycji w placówkach oświatowych Powiatu 
Nowosądeckiego. 
 
 
 



Protokół Nr 2/2018 21 maja  2018 r. 

 

3 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola poinformował, iż w 2018 
roku zaplanowano w planach finansowych szkół i placówek oświatowych wydatki 
remontowe z przeznaczeniem na usuwanie awarii, konserwacje sprzętu w łącznej 
kwocie 201.511 zł., z czego przeznaczono: 
 
- LO w Starym  - remont instalacji elektrycznej w kotłowni, drobne naprawy sprzętu – 
16.195 zł., 
- ZS w Łącku – wymiana drzwi, malowanie korytarzy i sal lekcyjnych – 26.240 zł., 
- ZSP w Starym Sączu – malowanie klas i korytarzy w budynkach na ul. Krakowskiej i 
Batorego, wymiana instalacji elektrycznej - 26.187 zł., 
- ZSP w Nawojowej – malowanie sal lekcyjnych i pokoi - 12.509 zł., 
- Internat Międzyszkolny – awarie i naprawy drukarek – 15.000 zł.,                     
- ZSZ w Grybowie – bieżące naprawy, usuwanie awarii – 8.000 zł,                                 
- ZS w Marcinkowicach – przeglądy i konserwacja urządzeń biurowych wraz z 
wymianą zużytych części, naprawy sprzętu komputerowego i audiowizualnego – 
9.000 zł.,                      
- ZSP Krynica-Zdrój – malowanie korytarzy, hali sportowej, remont dachu i 
montowanie śniegołapu – 40.000 zł                  
- PZS w Muszynie – drobne remonty – 500 zł; 
- LO w Grybowie – drobne naprawy – 1.500 zł; 
- ZSP w Tęgoborzy – naprawa elewacji zewnętrznej, przytwierdzanie docieplenia – 
13 380 zł; 
- ZSiP w Piwnicznej-Zdroju – wymiana drzwi na poziomie parteru w budynku 
drewnianym, salach i toaletach, malowanie pokoi; 
- PPPP w Nowym Sączu – malowanie gabinetów filii w Starym Sączu i siedzibie 
głównej – 12.000 zł; 
- PMDK w Starym Sączu – malowanie, cyklinowanie paneli – 4.500 zł. 
 
Ponadto w planach finansowych ujęto wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 
kwocie 251.000 zł do realizacji w 2018 r. na następujące zadania: 
 
- Internat Międzyszkolny w Starym Sączu – budowa wiaty na składowanie odpadów 
stałych oraz wiaty gospodarczej, zakup i montaż windy towarowej w kuchni internatu, 
zakup zmywarki i patelni – 85.000 zł; 
- PZS w Muszynie – wykonanie projektu dotyczącego całkowitej wymiany pokrycia 
dachowego – 7.000 zł., 
- ZSP w Starym Sączu – modernizacja podwórka i ułożenie kostki brukowej, 
wykonanie wentylacji w pracowni gastronomicznej w budynku szkoły przy ul. 
Krakowskiej – 85.000 zł. 
- ZSP w Krynicy-Zdroju – montaż przegród dymoszczelnych, modernizacja tablicy 
elektrycznej w pracowni żywienia – 85.000 zł. 
- PCUW w Starym Sączu – zakup serwera plików bezpieczeństwa – 4.000 zł 
Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad 6. 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany regulaminu 
wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach. 
 

Przewodnicząca Komisji Zofia Nika podała pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach. 
 
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad 7 
Członek komisji Wiesław Pióro podziękował za udział w VI edycji programu włącz 
myślenie postaw na przedsiębiorczość.  
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował o możliwości budowy Sali 
gimnastycznej przy LO w Starym Sączu.  
 
Ad.8. 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika  podziękowała zebranym za przybycie 
i zamknęła posiedzenie. 
 
 
 

 
                                                                           Przewodnicząca 
                   Komisji Edukacji RPN 
        
                           Zofia NIKA 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Anna Walczak 


