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 Protokół Nr 2/2017 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  
w dniu 21 marca 2017 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 powiatowych na rok 2017/2018.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki 
jest organem prowadzącym. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
6. 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; 
Bożena MYNAREK - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji;                                        

Kultury i Sportu; 
Artur ROLA - Dyrektor 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 14 lutego br. 
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  
 
 
 
 
 
                                                                                                      
Ad. 3 
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Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił plan naboru 
do szkół powiatowych na rok 2017/2018. 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju, nabór 
będzie prowadzony do 8 oddziałów, tj. 2 oddziały w Liceum Ogólnokształcącym,                 
5 w Technikum oraz 1 w wielozawodowej Szkole Branżowej I stopnia. W Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu będzie 
prowadzony nabór do 12 oddziałów, z czego 8 do technikum i 4 do szkoły branżowej 
I stopnia. Nowym kierunkiem kształcenia będzie technik ogrodnik oraz ogrodnik. 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 
szkole branżowej I stopnia. Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w 
Grybowie będzie prowadziło nabór do 5 oddziałów. Powiatowy Zespół Szkół w 
Muszynie oferuje dwa oddziały w Liceum Ogólnokształcącym o profilu ogólnym oraz 
sportowym, a także Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy, prowadzi 
nabór do 2 oddziałów technikum oraz do szkoły branżowej I stopnia, natomiast 
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach do 3 klas mundurowych 
oraz do szkoły branżowej I stopnia. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Wincentego Witosa w Nawojowej prowadzi nabór do 2 oddziałów w technikum, a 
także na kwalifikacyjne kursy. Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku rekrutuje do 5 
oddziałów, 3 w technikum, 1 w Liceum oraz 1 w szkole branżowej I stopnia 
wielozawodowej. 
 
 
Członek komisji Stanisław Sułkowski w porozumieniu z Radnym Andrzejem 
Gancarzem stwierdził, iż chcieliby aby w Powiatowym Zespole Szkół  w Muszynie 
zwiększono nabór jeżeli chodzi o piłkę nożną oraz siatkówkę. Poinformował , że 
obecnie kształci się uczniów o takim profilu od klasy 4 szkoły podstawowej i chciałby 
aby to było kontynuowane również w Liceum od najbliższego roku szkolnego.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek 
odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego stwierdziła, iż w Muszynie istnieje już 
oddział klasy sportowej i jest już prowadzony nabór do 1 klasy. Ponadto dodała, że 
profil klasy będzie zależał od liczby chętnych uczniów. Rozwiązaniem mogłoby być 
podzielenie klasy np. na 15 uczniów o profilu siatkarskim oraz 15 piłki nożnej, jednak 
należy pamiętać, że grupa musi liczyć minimum 10 osób. Proponuje więc zaczekać 
do zakończenia obecnego naboru. 
 

Ad. 4. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, 
dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.  
 
W związku z przysłaniem brakującej opinii jednego ze związków zawodowych, do 
uchwały wprowadzono autopoprawkę. W treści uzasadnienia do powyższej uchwały, 
ostatnie zdanie, tj. „Forum Związków Zawodowych nie przysłało opinii” zastępuje się 
zdaniem w brzmieniu: „Forum Związków Zawodowych w dniu 17 marca 2017 r. 
również pozytywnie zaopiniowało w/w uchwałę”. 
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Powyższa uchwała otrzymała także pozytywną opinię Kuratora Oświaty, w związku z 
tym Rada Powiatu jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci 
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 
sierpnia 2019 r. 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika poddała projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do 
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat 
Nowosądecki jest organem prowadzącym pod głosowanie. 
 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad. 5. 
 
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola nadmienił, iż była 
również podjęta uchwała odnośnie Nawojowej, jednakże nie otrzymała ona 
pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty. 
 
 
Ad. 6. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika  podziękowała zebranym za przybycie  
i zamknęła posiedzenie. 
 
 
 
                                                                           Przewodnicząca 
             Komisji Edukacji RPN 
        
                     Zofia NIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Monika Dziedzina 
 

 


