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 Protokół Nr 10/2019 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w dniu 20 grudnia 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego dnia 26 marca 2010 

r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach 

oświatowych. 

4.  Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego na 2020 rok. 

5.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego za 2019 rok. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad 1. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli  członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Bożena MYNAREK - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy chcą 

nanieść swoje uwagi lub wnioski dotyczące protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał pod głosowanie, po zapoznaniu się                              

z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 9 z 4 grudnia 2019 r.  

 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 
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Ad 3 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 376/XXXVII/2010 

Rady Powiatu Nowosądeckiego dnia 26 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. 

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 20219 roku o zmianie Ustawy Karta Nauczyciela i niektórych 

innych ustaw określiła minimalną kwotę dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji 

wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. W związku z wejściem w życie  z dniem 1 września 

2019 roku aktu prawnego wyższego rzędu zasady przyznawania dodatku funkcyjnego 

nauczycielom z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy, które zostały określone w 

rozdziale 4 regulaminu płacowego stanowiącego zał. Nr 1 do Uchwały 376/XXVII/2010 RPN 

z dnia 26 marca 2010 r. stały się sprzeczne z zapisem cytowanej ustawy Karta Nauczyciela. 

Stąd też dokonuje się zwiększenia procentowej wysokości dodatków funkcyjnych nauczycieli 

w szkołach i placówkach oświatowych określonych w regulaminie płacowym, podwyższając 

również dodatki funkcyjne z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu, wychowawcy klasy 

opiekuna semestru w szkołach dla dorosłych i doradcy metodycznego o 2 %. Powyższe 

zmiany w zapisie regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały skutecznie doręczone 

organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Nowosądecki w celu zatwierdzenia powyższych zmian. Niniejszy projekt uchwały ma 

charakter dostosowujący zapisy regulaminu płacowego. 

 

 

Członek Komisji Stanisław Dąbrowski  zabrał głos na temat dodatku funkcyjnego dla 

nauczycieli wychowawców. Zapytał dlaczego dodatek funkcyjny jest ujęty procentowo, a nie 

kwotowo. 

  

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek odpowiedziała, iż 

ustawa zmieniająca Ustawę Karta Nauczyciela określa, iż dodatek funkcyjny nie może być 

mniejszy niż 300 zł, natomiast w regulaminie płacowym, który został przyjęty przez Radę 

Powiatu Nowosądeckiego dodatek funkcyjny był określony procentowo. W dalszej 

konsekwencji jest to utrzymywane, ponieważ jest to z korzyścią dla nauczycieli. Procent ten 

jest liczony od kwoty bazowej, która w ciągu się zwiększa. 

 

Członek Komisji Stanisław Dąbrowski  zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość 

zróżnicowania dodatku funkcyjnego z tytułu wychowawstwa klasy dla nauczycieli klas 

maturalnych, argumentując to większą ilością pracy, która jest związana z dokumentacją tej 

klasy. 

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał pod głosowanie wniosek do Zarządu 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia możliwości zróżnicowania dodatku za 

wychowawstwo klasy w klasach maturalnych. Komisja Edukacji RPN uważa, że ilość pracy 

w zakresie przygotowania dokumentacji wychowawcy jest dużo większa niż w klasach 

niższych. 

 

Wniosek został przyjęty i stanowi załącznik do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu 

Nowosądeckiego dnia 26 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 

szkołach i placówkach oświatowych pod głosowanie. 

 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 

 

 

Ad 4 

Przewodniczący Komisji Edukacji RPN Andrzej Gancarz przedstawił propozycje planu pracy 

Komisji  Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok. 

 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek zaproponowała 

wykreślenie z ujętego w projekcie planu pracy Komisji  Edukacji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego na 2020 rok w miesiącu listopadzie informacji dot. analizy sieci szkół i kierunków 

kształcenia w roku szkolnym 2020/2021. Powyższa informacja zostanie ujęta w pierwszym 

kwartale roku w informacji o naborze do szkół na rok 2020/2021. 

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał plan pracy z uwzględnioną uwagą pod 

głosowanie.  

Plan pracy Komisji na 2020 rok został jednogłośnie przyjęty. 

 

Dokument stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 5 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji RPN Andrzej Gancarz przedstawił sprawozdanie                       

z działalności Komisji  Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok zostało jednogłośnie przyjęte. 

 

Dokument stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.6/7 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podziękował zebranym za przybycie i zamknął 

posiedzenie. 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący 

             Komisji Edukacji RPN 

        

             Andrzej GANCARZ 

 
Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 


