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 Protokół Nr 9/2017 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  
w dniu 11 grudnia 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 problemami finansowymi szkół i placówek oświatowych  

w budżecie na 2018 r. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 

2018 rok w zakresie obejmującym działania Komisji. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego za 2017 rok. 
7. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok. 
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
9. 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; 
Bożena MYNAREK - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu 
Małgorzata BOCHENEK - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego 
  

 

 
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 8 z 27 października br. 
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 
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Ad 3. 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił informację 
dot. problemów finansowych szkół i placówek oświatowych w budżecie na 2018 r. 
 
Poinformował, iż w 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało 5% 
podwyżki dla nauczycieli, które mogą stanowić zagrożenie dla zaplanowanego 
budżetu. Ponadto na etapie tworzenia budżetu na 2018 r. nie jest możliwe 
zaplanowanie kwoty wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy mogą skorzystać z urlopu 
dla poratowania zdrowia. Aktualne zmiany przepisów dotyczących przyznawania w/w 
urlopów (decyzja lekarza medycyny pracy) powinny w pewnym stopniu ograniczyć z 
ich korzystania przez nauczycieli. 
 
Komisja zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag. 
 
Ad 4. 
 
Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt 
uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok w zakresie obejmującym 
działania Komisji. 
 
W ramach działu Oświata i wychowanie, zaplanowana kwota wydatków na realizację 
zadań oświatowych wynosi 33 908 889 zł. W szkołach publicznych Powiatu w roku 
szkolnym 2017/2018 uczyć się będzie 2899 uczniów, tj. o 136 uczniów mniej niż w 
roku szkolnym 2016/2017, z tego: 
 

 32 w gimnazjach 

 788 w liceach ogólnokształcących 

 2079 w szkołach zawodowych i branżowych I i II stopnia i technikach 
 
Na utrzymanie i funkcjonowanie 2 liceów ogólnokształcących, 9 szkół zawodowych, 
gimnazjum, dotacje dla szkół niepublicznych oraz na wydatki majątkowe planuje się 
na kwotę 32 296 855 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 4 018 732 zł. Z czego znaczną 
kwotę, tj. 3 637 827 zł przeznacza się na rozbudowę istniejącego budynku 
oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowę i nadbudowę 
przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na LO w Grybowie wraz z infrastrukturą 
techniczną.  
 
Wydatki na realizację projektów współfinansowanych z dotacji z UE i z innych źródeł 
zagranicznych wynoszą 1 384 743 zł. I zostaną przeznaczone na realizacje 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego oraz Programu ERASMUS +. 
 
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, planuje się wydatki w wysokości 
9 390 465 zł., co stanowi 6,32% wydatków Powiatu ogółem. 
 
 
Antoni Poręba Radny Powiatu Nowosądeckiego zwrócił uwagę na widoczny 
deficyt, w związku z tym zapytał czy istnieją jakieś zaległości we wpływach do 
budżetu powiatu. 
 
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował, że mogą się pojawić 
problemy z przekazaniem środków z PROW, gdyż wnioski o płatność, które zostały 
złożone w sierpniu, wymagają uzupełnienia. 
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Stanisław Dąbrowski Radny Powiatu Nowosądeckiego odniósł się do zagrożeń w 
oświacie, wskazując, że pojawia się także niedobór, jeżeli chodzi o nowe nabory do 
szkół. Stwierdził , że należy zwracać uwagę na to, aby szkoły były bardziej 
atrakcyjne, przynoszące bardziej widoczne skutki oraz zwiększenie naboru do szkół. 
 
 
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odnosząc się do wypowiedzi Pana 
Radnego, stwierdził, iż należy przemyśleć plan działań związanych z rekrutacją 
uczniów. Ponadto dodał, że zatrudnienie w placówkach powiatowych jest za wysokie, 
jednak każde zwolnienie nauczyciela będzie się wiązało z procesami sądowymi. 
Zwrócił także uwagę na dużą liczbę oddziałów w stosunku do liczby uczniów. Jednak 
Powiat cały czas stara się obniżać wzrost kosztów. Ponadto koszty bieżące tak 
szybko nie wzrastają. 
 
Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk dodał, że koszty statutowe były bardzo 
wnikliwie analizowane z każdym dyrektorem, natomiast pozostałe koszty utrzymały 
się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. 
 
Ryszard Poradowski Radny Powiatu Nowosądeckiego stwierdził, że kwota 5 mln 
zł. To nie jest mała kwota w porównaniu z innymi gminami ale w przypadku 
zwiększenia naboru wydaje się, że sytuacja powinna się poprawić. 
 
Antoni Poręba Radny Powiatu Nowosądeckiego zwrócił uwagę, że wszyscy 
opierają się na Karcie Nauczyciela, jednak to w tym obrębie powinny zaistnieć 
zmiany. Uważa, że nie powinno się tak łatwo likwidować szkół, należy przetrzymać 
trudny okres i preferować takie zmiany, aby otrzymać większą subwencję. 
 
 
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak dodał, że nauczyciele nagminnie 
wykorzystują urlopy dla poratowania zdrowia. Jednak powstają zmiany, dzięki którym 
trudniej będzie otrzymać taki urlop, dlatego być może pojawią się pozytywne skutki w 
tej kwestii. 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika podała pod głosowanie projekt uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok. 
 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  
 
 
 
Ad 5. 
Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 
 
Dochody bieżące budżetu w całym okresie prognozy obliczono wykorzystując 
wskaźnik dynamiki realnej PKB. Dochody w 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie 
139 963 205,00 zł., natomiast wydatki w kwocie 148 564 844,00 zł. Wskaźnik 
planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosił w 2017 r. ok. 10%, natomiast w 
2018 r. spadł do ok. 7%. Z kolei planowane rozchody budżetu w 2018 r. w kwocie 10 
580 000 zł. Stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2009-2017. 
Planowane przychody budżetu w 2018 r. z kolei stanowią kwotę 19 181 639 zł. 
 
Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2018 roku wyniesie 64 821 904 zł. 
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W porównaniu z 2017 r. dług ten zwiększy się o kwotę 2 962 568 zł. Planowany 
wzrost zadłużenia jest wynikiem wzrostu poziomu wydatków majątkowych w 2018 r. 
o przeszło 30% w porównaniu z poziomem wydatków majątkowych planowanych w 
Uchwale Budżetowej na 2017 rok. 
W wykazie ujęto planowane do realizacji projekty wieloletnie finansowane w ramach 
m. in: 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego; 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

 Programu Erasmus +; 

 Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020. 
 

Przewodnicząca Komisji Zofia Nika podała pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Nowosądeckiego. 
 
 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  
 
Ad 6. 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika przedstawiła sprawozdanie z działalności 
Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok. 
Poinformowała, iż z planu pracy nie został zrealizowany punkt dotyczący posiedzenia 

wyjazdowego komisji, który przełożono na kolejny rok i będzie obejmował 

posiedzenie wyjazdowe komisji – ZSZ w Grybowie oraz Liceum w Grybowie. 

 

Przewodnicząca Komisji Zofia Nika poddała sprawozdanie pod głosowanie.  

Sprawozdanie z pracy Komisji w 2017 roku zostało jednogłośnie przyjęte. 
Dokument stanowi załącznik do protokołu 
 

 
 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  
 
Ad 7. 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika przedstawiła plan pracy Komisji Edukacji Rady 
Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok. 
 
Przewodnicząca Komisji Zofia Nika poddała plan pracy pod głosowanie.  

Plan pracy Komisji na 2018 rok został jednogłośnie przyjęty. 
Dokument stanowi załącznik do protokołu 
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Ad 8/9. 
 
Roman Potoniec Radny Powiatu Nowosądeckiego zwrócił uwagę na wysokość 
udzielanego stypendium dla uczniów i możliwości jego zwiększenia. 
 
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował, że obecny fundusz 
stypendialny jest na wysokim poziomie i nie widzi potrzeby jego zmiany. 
 

Przewodnicząca Komisji Zofia Nika  podziękowała zebranym za przybycie 
i zamknęła posiedzenie. 
 

 

 
                                                                           Przewodnicząca 
             Komisji Edukacji RPN 
        
                     Zofia NIKA 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Katarzyna Bochenek 


