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 Protokół Nr 5/2017 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  
w dniu 20 czerwca 2017 r. 

 
 

Realizowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 
 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji Edukacji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 
 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

utworzenia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans 
Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu 
udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem 
prowadzącym. 

 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad 1. 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich 
przybyłych. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli  członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: 
 
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 4 z 18 maja br. 
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  
 
 
Ad 3. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie utworzenia Powiatowego Programu 
Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych 
warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół 
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ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest 
organem prowadzącym. 
 
W związku z art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające Prawo 
Oświatowe (Dz.U. 2017 poz.60) i art. 18 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe (Dz.U. Z 2017 r., poz. 59), od 1 września 2017 r. szkoły publiczne 
i niepubliczne dzielą się m.in. na szkoły ponadpodstawowe.  
 
W związku z powyższym istnieje zasadność zmiany uchwały Nr 98/X/15 Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych 
warunków, form, zakresu i  trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla  których Powiat Nowosądecki jest organem 
prowadzącym.   
 
Jednocześnie zgodnie z art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty 
(Dz. U z 2016 r., poz. 1943) jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć środki 
własne, a  także środki publiczne na realizację lokalnych programów, w  tym jako 
stypendia dla osób niebędących obywatelami polskimi, z  przeznaczeniem na ich pobyt 
w placówkach oświatowych. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określa szczegółowe warunki udzielania takiej pomocy oraz formy i  ich zakres. Wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie ustalana corocznie w uchwale 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego. 
Członek Komisji Stanisław Dąbrowski wyraził poparcie dla udzielania stypendiów 
naukowych jako formy pozytywnej mobilizacji do nauki. 
Przewodnicząca Zofia Nika zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji dot. 
Młodzieży z Ukrainy uczącej się w powiatowej szkole.  
Dyrektor Wydział EKS Artur Rola poinformował, iż są to dzieci z polskich rodzin. O ilości 
tych uczniów będzie mógł poinformować we wrześniu.  
Członek Komisji Wiesław Pióro zgłosił zastrzeżenie do uchwały w zakresie ogłaszania na 
stronach BIP i na stronach szkoły  pełnych danych uczniów. Czy nie można stypendia 
socjalne wykazać ilościowo.  
Komisja Edukacji RPN złożyła wniosek w sprawie zmiany projektu ww. uchwały 
w zakresie § 13 pkt 5), polegającej na nieupublicznianiu w BIP i na stronie szkoły 
danych uczniów, którzy otrzymali stypendium materialne. 
 
 
Przewodnicząca komisji Zofia Nika podała pod głosowanie projekt w sprawie 
utworzenia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans 
Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania 
pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla 
których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym. 
 

Projekt uchwały nie został zaopiniowany pozytywnie.  
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Ad 4/5. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika  podziękowała zebranym za przybycie 
i zamknęła posiedzenie. 
 
 
 
                                                                           Przewodnicząca 
             Komisji Edukacji RPN 
        
                     Zofia NIKA 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Monika Dziedzina 


