
 Protokół Nr 4/2019
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 1 marca 2019 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie  protokołu  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Edukacji  Rady  Powiatu

Nowosądeckiego.
3. Zapoznanie ze szkołami i placówkami oświatowymi podległymi Starostwu Powiatowemu

w Nowym Sączu:
a. Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Władysława  Stanisława  Reymonta

w Tęgoborzy,
b. Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach,

c. Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Przewodniczący  Komisji  Andrzej  GANCARZ otworzył  posiedzenie  i  przywitała
wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Artur ROLA Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Edward CIĄGŁO Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław PROSTKO Dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku

Ryszard REJOWSKI Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy

Alicja WĄSOWICZ Dyrektor  Zespołu  Szkół  im.  Władysława  Orkana
w Marcinkowicach

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ przedstawił porządek posiedzenia i poddał
go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Protokół Nr 4/2019   1 marca 2019 r. 1



Ad 2.
Przewodniczący  Komisji  Andrzej  GANCARZ  poddał  pod  głosowanie  protokół
z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.

Ad 3.
Komisja  Edukacji  przystąpiła  do  objazdu  placówek  oświatowych  podległych  Starostwu
Powiatowemu w Nowym Sączu:

Potrzeby zgłaszane przez Dyrektorów Szkół to m.in.:

1. Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Władysława  Stanisława  Reymonta
w Tęgoborzy: 

a) Środki  finansowe  na  odmalowanie  ostatniej  ściany  elewacyjnej.  W  pozostałej
części  elewacja  została  już  odnowiona.  Szkoła  posiada  niezbędne  materiały
budowlane.  

b) Środki finansowe na ułożenie płytek na schodach oraz wejściu do szkoła. Szkoła
posiada niezbędne materiały budowlane.  

2. Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach:
a) Zapewnienie zaplecza sportowego. Dyrektor placówki zwrócił uwagę, że w szkole

kształci  się młodzież w klasach o profilu obronnym. Z tego powodu właściwie
przystosowana sala gimnastyczna jest bardzo potrzebna.

b) Wykonanie  szlabanu,  który  wyznaczyłby  teren  szkoły.  Dużym  problemem jest
brak możliwości zamknięcia terenu szkoły, ze względu na drogę przejazdową do
nieruchomości znajdujących się powyżej budynku szkoły. 

c) Zakup  nowych  komputerów.  Szkoła  posiada  już  niezbędny  serwer  oraz
oprogramowanie. 

3. Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku: 
a) Rozwiązanie  problemów  prawnych  związanych  z  halą  widowiskowo-sportową

w Łącku.
b) Organizacja warsztatów budowlanych w nowym budynku. Zgodnie z projektem

budowy centrum kultury przy hali widowiskowo-sportowej w Łącku, istniejący
budynek  warsztatów  ma  ulec  rozbiórce.  Dyrekcja  szkoły  wskazała  możliwość
adaptacji  na  ten  cel  budynku  zajmowanego  poprzednio  przez  posterunek
energetyczny.  Budynek  jest  własnością  Gminy  Łącko,  natomiast  teren  jest
dzierżawiony  przez  Gminę  od  prywatnego  właściciela,.  Przeprowadzono
kosztorys  koniecznych  nakładów finansowych  (wymiana  systemu ogrzewania),
który wynosi ok. 40 000 zł. 

c) Doposażenie warsztatów budowlanych o pomoce dydaktyczne dotyczące  robót
zbrojarskich zgodnie  z  zakresem  kwalifikacji  „Wykonywanie  i  kontrolowanie
robót konstrukcyjno-budowlanych”.
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Dyrektor  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Władysława Stanisława Reymonta
w Tęgoborzy Ryszard REJOWSKI oprowadził Komisję Edukacji po placówce. Na pytanie
Przewodniczącego Komisji, dotyczące naboru na przyszły rok szkolny, odpowiedział, że liczy
na otwarcie dwóch klas technikum oraz dwóch klas szkoły branżowej (po jednej po szkole
gimnazjalnej  oraz  podstawowej).  Dyrektor  wyjaśnił,  że  szkoła  zmaga  się  z  dużymi
problemami, jeśli chodzi o nabór, co jest spowodowane m. in. konkurencją  ze strony szkoły
prywatnej w Wielogłowach. 

Dyrektor  Zespołu  Szkół  im.  Władysława  Orkana  w  Marcinkowicach
Alicja WĄSOWICZ oprowadziła Komisję Edukacji po placówce. Przedstawiając założenia
rekrutacyjne na przyszły rok szkolny,  wyjaśniła,  że chciałaby,  aby zostało uruchomionych
5 oddziałów (dwa po gimnazjum oraz trzy po szkole podstawowej).

Dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku Wiesław PROSTKO oprowadził Komisję
Edukacji  po  placówce.  Zwrócił  uwagę,  że  w  starej  części  budynku  istnieje  konieczność
wykonania izolacji przyziemia.  W kontekście założeń rekrutacyjnych wyjaśnił, że chciałby,
aby zostały uruchomione cztery oddziały (dwa po gimnazjum i dwa po szkole podstawowej). 

Ad 4.
Dyrektor Edukacji Kultury i Sportu Artur ROLA  w związku z pełnieniem przez Pana
Mariana  Dobosza  funkcji  Członka  Zarządu, poinformował  o  konieczności  zmiany
przedstawiciela  do  Komisji  Stypendialnej  do  rozpatrywania  wniosków  o  przyznanie
Stypendium Starosty Nowosądeckiego w roku szkolnym 2018/2019.

Członkowie Komisji zgłosili kandydaturę Pana Pawła Łabudy.

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie wniosek do Zarządu
Powiatu  Nowosądeckiego  o  zatwierdzenie,  w  związku  z  pełnieniem przez  Pana  Mariana
Dobosza funkcji Członka Zarządu, zmiany przedstawiciela w osobie Pana Pawła Łabudy do
Komisji  Stypendialnej  do  rozpatrywania  wniosków  o  przyznanie  Stypendium  Starosty
Nowosądeckiego w roku szkolnym 2018/2019.

Wniosek został jednogłośnie przyjęty i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 5.
Przewodniczący  Komisji  Andrzej  GANCARZ  podziękował  zebranym  za  przybycie
i zamknął posiedzenie.

                                                                            Przewodniczący
       Komisji Edukacji RPN

            Andrzej Gancarz

Protokołowała: Monika Pasiut
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