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 Protokół Nr 1/2020 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w dniu 29 stycznia 2020 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 zamiaru 

likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy ul. Św. Floriana 23, w związku                    

z brakiem naboru  w latach 2018-2019. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zamiaru 

przekształcenia Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu w Bursę Szkolną. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. 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 10 z 20 grudnia 2019 r.  

 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokół Nr 1/2020   29 stycznia 2020 r. 

 

2 

Ad 3 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących               

w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Tęgoborzy ul. Św. Floriana 23, w związku z brakiem naboru  w latach 2018-2019. 

 W związku z brakiem naboru przez ostatnie lata do technikum i do szkoły branżowej                      

I stopnia wchodzących w skład  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Tęgoborzy nastąpiło 

wygaszanie technikum a szkoła branżowa I stopnia w bieżącym roku szkolnym wykształci 

ostatnich absolwentów. Ponieważ szkoła przestanie kształcić uczniów z dniem 1 września 

2020 roku koniecznym jest podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkół funkcjonujących w 

ramach  Zespołu  tj. technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, a następnie rozwiązanie 

zespołu szkół. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkół pozwoli na 

rozpoczęcie działań polegających na powiadomieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz 

Związków Zawodowych celem uzyskania pozytywnej opinii w powyższej sprawie. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak zapytał czy gminy są poinformowane                   

o zamiarze likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                  

im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk odpowiedział, iż Starosta Nowosądecki Marek 

Kwiatkowski rozmawiał z wójtem w tej sprawie. 

 

W dalszej części Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak zapytał jakie są plany co do 

budynku. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk poinformował, iż wójt chciał przejąć budynek 

nieodpłatnie. Na pewno zostanie poinformowany jako pierwszy o możliwości wykorzystania 

tego obiektu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak zapytał także czy znany jest kosztorys 

nieruchomości. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk odpowiedział, iż na chwilę obecną jest  

przeprowadzany etap likwidacji. Następnie będzie trzeba dokonać inwentaryzacji, a następnie 

sporządzić operat z wyceną, który wykaże rzeczywistą wartość obiektu. 

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy ul. Św. Floriana 23 

pod głosowanie. 

 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
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Ad.4 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zamiaru przekształcenia Internatu 

Międzyszkolnego w Starym Sączu w Bursę Szkolną. Powyższa uchwała ma na celu 

dostosowanie działalności placówki do obowiązującego w tym zakresie prawa oświatowego, 

zgodnie z którym internat nie może być jednostką samodzielną i przyjmować uczniów                   

z różnych szkół. Niniejsza uchwała o zamiarze przekształcenia internatu Międzyszkolnego            

w Starym Sączu w bursę szkolną w Starym Sączu pozwoli na rozpoczęcie działań 

polegających na powiadomieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty o przekształceniu celem 

uzyskania opinii w powyższej sprawie, powiadomienie rodziców, wychowanków i dorosłych 

wychowanków o zamiarze przekształcenia typu placówki i zapewnienie dalszej możliwości 

korzystania z placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem zamieszkania, uzyskania opinii związków zawodowych, 

poinformowanie pracowników Internatu Międzyszkolnego o przekształceniu. W związku             

z zamiarem przekształcenia  Internatu w Bursę nie przewiduje się zwolnień pracowników. 

Przekształcona placówka funkcjonowała będzie w tym samym obiekcie, a wyposażenie 

internatu stanie się wyposażeniem bursy. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zamiaru przekształcenia Internatu Międzyszkolnego w Starym 

Sączu w Bursę Szkolną pod głosowanie. 

 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 

 

 

 

 

Ad.5/6 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podziękował zebranym za przybycie i zamknął 

posiedzenie. 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący 

             Komisji Edukacji RPN 

        

             Andrzej GANCARZ 

 
Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 


