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 Protokół Nr 8/2019 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w dniu 12 listopada 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny w tym o wynikach: 

• egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na 

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

• nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty zgodnie z art. 11 

ust. 7- Prawo Oświatowe. 

4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Łącku  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Łącku 

5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Artura 

Grottgera w Grybowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera 

w Grybowie 

6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. 

Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu 

7. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  

w Marcinkowicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Marcinkowicach. 

8. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Krynicy - 

Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Krynicy - Zdroju 

9.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Muszynie. 

10.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Grybowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grybowie. 

11.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Nawojowej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nawojowej. 

12.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Krynicy - Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krynicy 

– Zdroju. 
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13.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Muszynie w pięcioletnie 

Technikum w Muszynie. 

14.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Marcinkowicach  

w pięcioletnie Technikum w Marcinkowicach. 

15.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Łącku w pięcioletnie 

Technikum w Łącku. 

16.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Krynicy - Zdroju  

w pięcioletnie Technikum w Krynicy – Zdroju. 

17.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Grybowie w pięcioletnie 

Technikum w Grybowie. 

18.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Nawojowej w pięcioletnie 

Technikum w Nawojowej. 

19.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Starym Sączu                                       

w pięcioletnie Technikum w Starym Sączu. 

20.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Tęgoborzy w pięcioletnie 

Technikum w Tęgoborzy. 

21.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej  

i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nawojowej w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Nawojowej. 

22.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym 

Sączu. 

23.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju. 

24.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej. 

25.  Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta  

w Tęgoborzy. 

26. Analiza sieci szkół i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2020/2021. 

27.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

28.  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: 

 

Edward CIĄGŁO          - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, 

Bożena MYNAREK - Zastępca Dyrektora Wydziału  Edukacji, Kultury  

i Sportu 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia i zapytał czy są uwagi lub 

wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz zgłosił autopoprawkę  o wprowadzenie do 

porządku obrad punktu dotyczącego analizy sieci szkół i kierunków kształcenia w roku 

szkolnym 2020/2021. 

 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia po uwzględnieniu 

autopoprawki. Stanowiłaby punkt 26 proponowanego porządku obrad, a pozostałe punkty 

kolejno zmieniłyby numerację. 

Porządek posiedzenia po zmianach został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poinformował, iż do protokołu z poprzedniego 

posiedzenia komisji  Nr 7 z 25 września br. zgłosił uwagi, które już zostały naniesione. 

Dotyczyły one 

 wskazania właściwej osoby, która na posiedzeniu wprowadziła autopoprawkę                         

dotyczącą wyboru przedstawicieli do komisji stypendialnej w ramach pomocy 

materialnej uczniom szkół dla których Powiat Nowosądecki jest organem 

prowadzącym . Uzasadnienie  przedstawiła Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego 

Monika Dziedzina, natomiast samą autopoprawkę wprowadził Przewodniczący 

Komisji Andrzej Gancarz. 

 

 W pkt. 2 po wypowiedzi Członka Komisji Stanisława Dąbrowskiego zostało dopisane 

zdanie: Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz uznał, że protokół zostanie 

poprawiony zgodnie z sugestią Pana Radnego. 

 

 W pkt. 3 został uszczegółowiony zapis, iż Ustawa Karta Nauczyciela zaostrzyła 

przepisy dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. 

  

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 7 z 25 września 2019 r. z uwzględnionymi 
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poprawkami. 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

 

 

Ad 3 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła 

informację w formie prezentacji multimedialnej o stanie realizacji zadań oświatowych za 

poprzedni rok szkolny w tym o wynikach: 

• egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na 

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

• nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty zgodnie z art. 11 

ust. 7- Prawo Oświatowe. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 Powiat Nowosądecki był organem prowadzącym 

dla 14 jednostek oświatowych oraz prowadził nadzór nad samorządową jednostką 

organizacyjną jaką jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych. 

W trakcie tego roku szkolnego w miesiącu kwietniu odbyły się konkursy na stanowiska 

Dyrektorów.  

Następnie Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek  

przedstawiła informację o stanie organizacyjnym jednostek oraz organizację szkół 

prowadzonych przez Powiat Nowosądecki na dzień 30.09.2018r. 

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów administracji i obsługi w szkołach i placówkach 

wynosiła 94,03.  W dalszym ciągu Członkowie Komisji Edukacji RPN zapoznali się                        

z remontami i inwestycjami prowadzonymi w roku 2018. 

W Powiecie Nowosądeckim w roku szkolnym 2018/19 liczba etatów nauczycielskich                    

w szkołach i placówkach wyniosła 341,97. 

Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów, a w szczególności 

muzyczne, plastyczne, manualne i sportowe, realizowane były jako zadania statutowe przez:  

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, który prowadzi pracownię 

muzyczną, tańca nowoczesnego,  pracownię plastyczną oraz szkółki ginących zawodów.  

W placówce działa Studio Nagrań, gdzie nagrywana jest Fonoteka Powiatu Nowosądeckiego. 

Całość Fonoteki liczy już 160 płyt (w 2018 r. nagrane zostały 8 płyt a 2019 r. nagrana została 

1 płyta).  

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w PZS w Muszynie , które prowadzi zajęcia z: modelarstwa 

kosmicznego i lotniczego, malarstwa, zespołu wokalno-artystycznego, zajęcia informatyczne  

i plastyczne.  

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w roku szkolnym 2018/2019 

był organizatorem 69 imprez sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych                     

i ponadgimnazjalnych, w tym 57 Mistrzostw Powiatu, 7 Mistrzostw Rejonu i 5 Mistrzostw 

Małopolski.  
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Internat w Nawojowej (83 wychowanków i uczestników KKZ) i Internat Międzyszkolny 

w Starym Sączu (123 wychowanków) sprawują opiekę dla uczniów, dla których codzienny 

dojazd do szkoły jest utrudniony. Internat i bursa prowadzą stołówki i zapewniają opiekę 

przebywającym tam wychowankom. Ponadto w miarę wolnych miejsc świadczą usługi 

noclegowo – żywieniowe dla zorganizowanych grup.    

Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką nieferyjną zapewniającą opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Ośrodek dysponuje 

43 miejscami noclegowymi w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych urządzonych hotelowo. W roku 

szkolnym 2018/2019 z pobytu w placówce skorzystało 2141 uczniów.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek  w dalszej 

części poinformowała o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 

poszczególnych zawodach. Zróżnicowane są od zdawalności ogółem łącznie we wszystkich 

kwalifikacjach: na poziomie 100% w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy do 

niższego procentu, który wynosi 71% w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym 

Sączu. 

Niemniej jednak są szkoły, które mimo, iż nie osiągnęły maksymalnego poziomu zdawalności 

łącznie z egzaminów zawodowych, to w poszczególnych kwalifikacjach w niektórych 

zawodach wynik ten wyniósł 100%. Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach Powiatu 

Nowosądeckiego uplasowały się z 84% poziomem zdawalności. 

Na zakończenie prezentacji został omówiony wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej 

obliczanej z przynajmniej dwóch osiągnięć szkolnych – na początku edukacji w danej szkole 

oraz na jej zakończenie. W metodzie EWD brany jest pod uwagę wynik egzaminu przed 

dostaniem się do szkoły oraz wynik egzaminu po jej zakończeniu np. wynik z egzaminu 

gimnazjalnego oraz z egzaminu maturalnego. Chodzi przede wszystkim o to, aby odejść od 

oceniania szkoły jedynie przez pryzmat egzaminów końcowych.  

Jeżeli uczniowie danej szkoły osiągnęli wyższe wyniki na koniec szkoły niż te z którymi 

przyszli, to uznaje się, że placówka ta nauczyła efektywniej niż pozostałe szkoły w kraju. 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Marek Pławiak poinformował, iż zdawalność            

w szkołach powiatowych jest rozpatrywana względem osób, które podeszły do egzaminu 

maturalnego. 

Członek Komisji Stanisław Dąbrowski twierdzi, że oczywiście należy cieszyć się                          

z wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego zwłaszcza w LO w Starym Sączu i Grybowie. 

Zna jednak przypadki, gdzie uczniowie nie podchodzą do matury z różnych względów. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz nadmienił, iż może się zdarzyć i tak się dzieje, 

że osoby rezygnują z podejścia do egzaminu maturalnego, ale ma nadzieję, że szkoły celowo 

nie promują uczniów w celu podniesienia ogólnego wyniku zdawalności egzaminu 

maturalnego w danej szkole. 

W dalszej wypowiedzi Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podkreślił, iż warto 

byłoby co roku w informacji oświatowej uwzględniać wskaźnik Edukacyjnej Wartości 
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Dodanej. 

Członek Zarządu Edward Ciągło odniósł się krytycznie do szkół powiatowych w latach 

2010-2014, zaznaczając zbyt dużą ilość projektów unijnych w szkołach i niewykorzystaniem 

potencjału młodzieży. Trzeba mieć na uwadze, że dużą rolę w kształtowaniu edukacji 

młodzieży odgrywają nauczyciele i dyrektor szkoły, który sprawuje nadzór nad całą 

organizacją dydaktyczną w szkole. Trzeba zwrócić uwagę na dyscyplinę i wymagania w 

szkole. 

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Marek Pławiak zgadza się z wypowiedzią 

przedmówcy, że dyrektorzy szkół powinni dobrze sprawować nadzór pedagogiczny w 

szkołach. 

Członek Komisji Stanisław Sułkowski zwrócił uwagę, iż nauczyciele często maja problem z 

dyscyplinowaniem uczniów. Widoczne jest to na różnych zawodach sportowych.  

Członek Zarządu Marian Dobosz nawiązując do wypowiedzi związanej z realizacja 

projektów unijnych w latach poprzednich podkreślił, iż trzeba pamiętać, że szkoły pozyskały 

pomoce dydaktyczne, która służą młodzieży do tej pory. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz dodał, iż organów prowadzących nie byłoby na 

wiele rzeczy stać.  

Informacja została przyjęta.  

 

 

Ad. 4 -21 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poinformował, iż zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dniem          

1 września 2019 roku dotychczasowe 3-letnie licea ogólnokształcące i 4 letnie technika stały 

się odpowiednio 4-letnimi liceami ogólnokształcącymi i 5-letnimi technikami. W związku z 

powyższym porządek dzisiejszego posiedzenia komisji zawiera 18 projektów uchwał, które 

dotyczą tychże przekształceń. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek dodała, iż 

zgodnie z w/w ustawą, o której wspomniał Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz 

konsekwencją zmian organizacyjno-strukturalnych jest podjęcie tzw. Uchwał 

deklaratoryjnych. Rada Powiatu Nowosądeckiego w terminie do 30 listopada br. zobowiązana 

jest podjąć uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia. Zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 

14 grudnia przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe dotychczasowe 3-letnie licea 

ogólnokształcące przekształca się w 4 –letnie licea ogólnokształcące, o których mowa w art. 

18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. Uchwały podjęte na podstawie w/w 

przepisów prawa stanowią akty założycielskie 4-letniego liceum ogólnokształcącego w 

rozumieniu przepisów prawa. W związku z powyższym Pani Bożena Mynarek zwróciła się z 

prośbą o zaopiniowanie projektów uchwał stwierdzających przekształcenia 3 –letniego liceum 

ogólnokształcącego w 4-letnie liceum ogólnokształcące w następujących szkołach: Łącku, 

Grybowie, Starym Sączu, Marcinkowicach, Krynicy Zdroju oraz Muszynie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Łącku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Łącku 
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Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu. 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Marcinkowicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące                          

w Marcinkowicach. 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Krynicy - Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Krynicy - 

Zdroju 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Muszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Muszynie. 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grybowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Grybowie. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nawojowej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych w Nawojowej. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krynicy - Zdroju w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krynicy – Zdroju. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum w Muszynie w pięcioletnie Technikum w Muszynie. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum w Marcinkowicach w pięcioletnie Technikum w Marcinkowicach. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum w Łącku w pięcioletnie Technikum w Łącku. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum w Krynicy - Zdroju w pięcioletnie Technikum w Krynicy – Zdroju. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum w Grybowie w pięcioletnie Technikum w Grybowie. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum w Nawojowej w pięcioletnie Technikum w Nawojowej. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum w Starym Sączu w pięcioletnie Technikum w Starym Sączu. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 

Technikum w Tęgoborzy w pięcioletnie Technikum w Tęgoborzy. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Nawojowej i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 

Nawojowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nawojowej. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 

\ 
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Ad.22-25 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poinformował, iż 4 kolejne projekty uchwał 

będą dotyczyły zmiany nazw szkół. Jednocześnie zwrócił się z zapytaniem, czy w pierwszej 

kolejności nie należałoby najpierw dokonać ich przekształceń, a w dalszej kolejności zmienić 

nazwy. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek 

poinformowała, iż nie ma takiej potrzeby. Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

roku przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, dotychczasowe 3-letnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych przekształca się w 4 – letnie liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych, o których mowa w art. 18 ustawy prawo oświatowe. Uchwały podjęte na 

podstawie w/w przepisów prawa stanowią akty założycielskie 4-letniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów prawa. W związku z powyższym 

Pani Bożena Mynarek zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie uchwał stwierdzających 

przekształcenie 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w 4 –letnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych w następujących szkołach: Grybowie, Nawojowej oraz 

Krynicy Zdroju. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju. 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej. 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta  

w Tęgoborzy. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 26 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła 

analizę sieci szkół i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Informacja została przyjęta.  

 

 

Ad 27 

 

Dyrektor ZSP w Nawojowej Michał Bulzak wręczył Członkom Komisji Edukacji RPN 

zaproszenie na uroczyste otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Nawojowej na 19 listopada br. godz. 10:00. 

 

Członek Komisji Stanisław Sułkowski zapytał czy Pani Małgorzata Konstanty jest 

pracownikiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. księdza profesora Józefa Tischnera w 

Starym Sączu. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek 

poinformowała, iż Pani Małgorzata Konstanty jest nadal pracownikiem Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu. Obecnie 

przebywa na zwolnieniu chorobowym. 

 

 

 

Ad.28 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podziękował zebranym za przybycie i zamknął 

posiedzenie. 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący 

             Komisji Edukacji RPN 

        

             Andrzej GANCARZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 


