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 Protokół Nr 3/2020 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w dniu 23 czerwca 2020 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Zapoznanie się z planem naboru do szkół na rok  2020/2021. 

4. Analiza i ocena działań marketingowych placówek oświatowych i Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu w zakresie promocji. 

5. Informacja dotycząca środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli w 2019 roku. 

6. Potrzeby remontowe i inwestycyjne placówek oświatowych Powiatu 

Nowosądeckiego. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

przekształcenia Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu w Bursę Szkolną. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie                        

 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Nowosądeckiego od dnia 1 września 2020 roku. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia 

zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu pod nazwą „Rozwój 

kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-

słowackiego”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie ustalenia 

zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w  sprawie ustalenia 

zasad przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych                

w ramach projektu pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. 

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad 1. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli  członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Marek KWIATKOWSKI - Starosta Nowosądecki, 

Edward CIĄGŁO - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, 

Bożena MYNAREK - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 

Iwona MROZOWSKA-STRUK - Dyrektor Wydziału Rozwoju. 

 

 

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 2 z 27 kwietnia 2020 r.  

 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

 

 

  

Ad 3-6 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz w ramach wstępu poinformował, iż 4 kolejne 

punkty są tematami z planu pracy Komisji Edukacji RPN .W związku z zaistniałą sytuacją 

epidemiologiczną nie mogły być wcześniej zrealizowane. Następnie podziękował Dyrektor 

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożenie Mynarek za przygotowanie materiałów,            

a następnie poprosił o krótkie przedstawienie informacji. 

 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła plan 

naboru do szkół na rok  2020/2021. 

 

W dalszej części zostały omówione działania promocyjne związane z rekrutacją na rok 

szkolny 2020/2021. W związku z decyzją MEN, o zawieszeniu zajęć edukacyjnych                      

w szkołach od dnia 25 marca 2020 r. oraz w związku z ogłoszonym w całej Polsce stanem 

zagrożenia epidemicznego część zaplanowanych zadań promocyjnych nie mogła być 

realizowana. W dużym natężeniu realizowane są pozostałe działania promocyjne 

podejmowane przez media społecznościowe. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 

została zamieszczona na stronach internetowych szkół, Facebooku oraz na stronie Starostwa 

Powiatowego w formie krótkich 2-3 minutowych prezentacji każdej placówki oświatowej. 

Dodatkowo, na antenach lokalnych mediów, zostaną przeprowadzone audycje, wywiady 

promujące szkoły powiatowe z oferowanymi kierunkami kształcenia. 
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Następnie Członkowie Komisji Edukacji RPN wysłuchali informacji dotyczącej środków 

finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w 2019 roku.  W roku 

2019 wydatkowano na szkolenia, kursy, konferencje, dofinansowanie do studiów i inne formy 

doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek Powiatu Nowosądeckiego kwotę 

95 833, 50 zł co stanowi 68,55 % planu. Niewykorzystane środki pozostały do dyspozycji w 

budżecie Starostwa. 

 

 

Na zakończenie została przedstawiona informacja dotycząca potrzeb remontowych                       

i inwestycyjnych placówek oświatowych Powiatu Nowosądeckiego. Ogółem remonty :455 

991 zł, a inwestycje 918 000 zł. 

 

Informacje zostały przyjęte.  

 

Ad 7 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poinformował, iż podjęcie uchwały w sprawie 

przekształcenia Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu w Bursę Szkolną w Starym 

Sączu jest działaniem polegającym na dostosowaniu obecnej działalności placówki do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oświatowego. 

 

 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekształcenia Internatu Międzyszkolnego                  

w Starym Sączu w Bursę Szkolną pod głosowanie. 

 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

 

Ad 8 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosądeckiego od dnia  

1 września 2020 roku. 

 

15 listopada 2019 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego dokonała zmian nazw 4 zespołów 

szkół prowadzonych przez Powiat dostosowując  ich nazewnictwo do zmian wprowadzonych 

reformę edukacji polegającą na przekształceniu szkół ponadgimnazjalnych w szkoły 

ponadpodstawowe. Następnie w dniu 30 kwietnia 2020 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego 

podjęła uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Wł. St. Reymonta w Tęgoborzy i rozwiązaniu Zespołu w związku              

z brakiem naboru w latach 2018-2019.  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany nazwy zespołów 

szkół oraz likwidacji szkół funkcjonujących w ramach jednego z nich i rozwiązania Zespołu 

czynią obowiązującą dotąd uchwałę w sprawie planu sieci szkół nieaktualną. Stąd też Rada 

Powiatu Nowosądeckiego jest zobligowana do ponownego ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających swoją siedzibę  na obszarze  Powiatu 
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prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak, aby umożliwić dzieciom i młodzieży 

zamieszkującym na obszarze powiatu realizację odpowiednio obowiązku szkolnego                    

i obowiązku nauki. 

   

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz dodał, iż omawiana uchwała uzyskała 

pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jednocześnie przy zmianie planu sieci 

szkół przeprowadza się obligatoryjnie konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu 

Nowosądeckiego. Ten warunek też został spełniony. 

 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek dodała, iż w okresie od 

4 do 19 czerwca br. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, o których wspomniał Pan 

Andrzej Gancarz. Nie wpłynęła żadna uwaga od mieszkańców, organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 

konsultowanej sprawie. 

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosądeckiego od dnia 1 września 2020 roku. 

 pod głosowanie. 

 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Ad.9 

 

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju Iwona Mrozowska-Struk przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych                 

w ramach projektu pod nazwą „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na 

terenie pogranicza polsko-słowackiego”, współfinansowanego w ramach Programu 

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

. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach 

projektu pod nazwą „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie 

pogranicza polsko-słowackiego”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pod głosowanie. 

 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
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Ad.10 

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju Iwona Mrozowska-Struk przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych                     

w ramach projektu  pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe                    

w Powiecie Nowosądeckim” 

 

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu na rzecz uczniów ponadpodstawowych 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu nowosądeckiego jest organizacja 

stazy zawodowych i praktyk zawodowych u pracodawców. W okresie realizacji projektu tj. 

do 30.06.2023 roku planuje się organizację 600 staży, praktyk zawodowych dla uczniów. 

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach 

projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie 

Nowosądeckim” pod głosowanie. 

 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 

 

 

 

Ad.11 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz w ramach wstępu poinformował, iż po 

zapoznaniu się z przedłożonym wcześniej projektem uchwały stwierdza, iż jest to ten sam 

projekt omawiany we wcześniejszym punkcie. Dotyczy on innego realizowanego zadania                

w ramach omawianego wcześniej projektu. 

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju Iwona Mrozowska-Struk potwierdziła, dodając , iż jednym z 

zadań realizowanych w ramach projektu na rzecz uczniów ponadpodstawowych szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Powiatu Nowosądeckiego jest pomoc 

stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W każdym roku szkolnym realizacji 

projektu zaplanowano przyznanie stypendiów dla 30 uczniów szczególnie uzdolnionych                   

w maksymalnej wysokości 5000 zł dla ucznia. 

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pod nazwą „Rozwijanie oferty szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” pod głosowanie. 

 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
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Ad. 12 

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski przedstawił koncepcję budowy Centrum Sportu 

i Rekreacji dla Powiatu Nowosądeckiego. Jak podkreślił, młodzież potrzebuje miejsc, gdzie 

może ćwiczyć i rozwijać swoje sportowe umiejętności. Dlatego też należy podchodzić               

z entuzjazmem do takich projektów. Przy Zespole Szkół im. Wł. Orkana w Marcinkowicach 

ma powstać pełnowymiarowa hala sportowa wraz ze strzelnicą. Obok planowanej inwestycji 

znajduje się ponad 1 ha działki Wód Polskich na cele rekreacjno-sportowe. Jeśli byłaby 

możliwość dzierżawy na okres przynajmniej 30 lat udałoby się pozyskać ok. 2,5 ha. Jest                

to ogromna szansa, aby stworzyć kompleks do uprawiania rożnych dyscyplin sportowych           

w jednym miejscu. 

 

Członek Komisji Stanisław Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem o wniosek do Zarządu 

Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia możliwości 

zróżnicowania dodatku za wychowawstwo klasy w klasach maturalnych. Na posiedzeniu 

Komisja Edukacji RPN zwróciła uwagę, że ilość pracy w zakresie przygotowania 

dokumentacji wychowawcy jest dużo większa niż w klasach niższych. 

 

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

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w dniu 8 stycznia 2020 po zapoznaniu się z wnioskiem nie 

wyraził zgody na zróżnicowanie tego dodatku. 

 

 

 

Ad.13 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podziękował zebranym za przybycie i zamknął 

posiedzenie. 

 

 

 

                                                                            Wicerzewodniczący 

                Komisji Edukacji RPN 

        

 

                      Marek Pławiak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 


