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 Protokół Nr 7/2017 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  
w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

 
 

Realizowany porządek posiedzenia: 
 

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

Nowosądeckiego. 
 Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w 
roku szkolnym 2017/2018.. 

 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 6 z 22 czerwca br. 
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 
 
 
 
Ad 3. 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił informację 
na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2017/2018. 
 
Poinformował, iż w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Nowosądecki uczyć się będzie 2.883 uczniów w 121 oddziałach. Ponadto 
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wspomniał także o wykonanych remontach, m. in. przy ZSZ w Tęgoborzy, ZS i P w 
Piwnicznej – Zdroju, ZSP w Starym Sączu, PZS w Muszynie oraz Międzyszkolnym 
Internacie w Starym Sączu. Zmiany na stanowiskach dyrektorów szkół w wyniku 
przeprowadzonych konkursów nastąpią w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nawojowej – Pan Michał Bulzak oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
wTęgoborzy – Pan Ryszard Rejowski. Szkoły i placówki do realizacji swoich zadań 
statutowych posiadają kadrę pedagogiczną z pełnymi kwalifikacjami do przedmiotów 
ogólnych i przedmiotów zawodowych. 
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował Komisję o wizytacji złożonej 
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w ramach spotkania Zarząd wraz z Panią 
Kurator złożył wizytę w LO w Grybowie. Pani Kurator zwróciła uwagę na dobre 
przygotowanie wymienionej szkoły do zajęć szkolnych. Jak zauważył Starosta jest to 
zasługa bardzo dobrej organizacji i dbałości o szkołę Dyrektora Walickiego.  
Członek Komisji Antoni Poręba podziękował Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi 
Wydziału EKS za wysiłek włożony w nadzór nad szkołami oraz realizację budowy LO 
w Grybowie.  
 
Komisja zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag. 
 
 
Ad 4/5. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika  podziękowała zebranym za przybycie 
i zamknęła posiedzenie. 
 
 
 
                                                                           Przewodnicząca 
             Komisji Edukacji RPN 
        
                     Zofia NIKA 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Monika Dziedzina 


