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 Protokół Nr 6/2017 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  
w dniu 22 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; 
Marcin DYCZEK - Radca Prawny. 
 
 
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 5 z 20 czerwca br. 
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  
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Ad 3. 
 
Radca Prawny Marcin DYCZEK przedstawił opinię prawną dotyczącą złożonego 
wniosku Komisji z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany 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. 
Wniosek Komisji dotyczy zmiany projektu ww. uchwały w zakresie § 13 pkt 5), 
polegającej na nieupublicznianiu w BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
i na stronie szkoły danych uczniów, którzy otrzymali stypendium materialne. 
 
Zgodnie z opinią Radcy prawnego użycie w projekcie uchwały zapisu o publikacji 
listy stypendystów w BIP  Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i na stronie 
internetowej szkoły znajduje uzasadnienie w świetle zapewnienia transparentności 
wydatkowania środków publicznych. Niezależnie od powyższego przepis ten należy 
wiązać z formą udzielenia stypendium – uchwałą Zarządu Powiatu. 
 
W konsekwencji publikacja listy stypendystów jest następstwem obowiązku publikacji 
samej uchwały, w której stypendyści są wymienieni i brak podstaw do zastosowania 
anonimizacji imienia i nazwiska. 
 
Wymienienie imienia i nazwiska – bez przytaczania wrażliwych danych lub informacji, 
jakie legły u podstaw decyzji o przyznaniu stypendium, które dotyczą osoby ucznia 
i jego sytuacji osobisto-materialnej, nie stanowi naruszenia dóbr osobistych.  
 
Należy także stwierdzić, iż zapis projektu jest tożsamy z uprzednio zawartymi 
w uchwałach RPN, które zostały pozytywnie zweryfikowane w nadzorze prawnym 
Wojewody i bez zastrzeżeń opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
 
Wreszcie można stwierdzić, iż brak jest podstaw do odmowy udzielenia informacji 
publicznej na hipotetycznie złożony wniosek o udostępnienie informacji o liście 
stypendystów. W konsekwencji publikacja tych list nie stanowi naruszenie prawa. 
 
 
 
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 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest 
organem prowadzącym. 
 
 
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 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 


