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 Protokół Nr 7/2019 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w dniu 25 września 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 
 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 Informacja dotycząca organizacji szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 

2019/2020. 

 Wybór przedstawicieli do komisji stypendialnej w ramach pomocy materialnej 

uczniom szkół dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym. 

 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

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, 

Monika DZIEDZINA - Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego; 

  

 

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 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. 

 

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w formie uchwały powołuje Komisję stypendialną, w skład 

której wchodzą: przedstawiciel Zarządu – jako przewodniczący, dwóch członków 

oddelegowanych przez Komisję Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego – jako członkowie 

komisji oraz przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – jako członek Komisji. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk dodał, iż Komisja stypendialna rozpatruje 

wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz przygotowuje dla Zarządu listę 

rankingową wnioskowanych stypendystów. 
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Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie porządek posiedzenia po uwzględnieniu 

autopoprawki. Stanowiłaby punkt 4 proponowanego porządku obrad, a pozostałe punkty 

kolejno zmieniłyby numerację. 

Porządek posiedzenia po zmianach został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad 2. 

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

lub wnioski dotyczące protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

 

Członek Komisji Stanisław Dąbrowski zwrócił uwagę co do zapisu swojej odpowiedzi w 

protokole dot. pkt 6 o danych statystycznych odnośnie naboru do szkół średnich w Nowym 

Sączu. Zostało zrekrutowanych 3600 uczniów, w tym ok. 1080 uczniów z Nowego Sącza , 

zaś 70 % stanowią uczniowie zamieszkujący Powiat Nowosądecki.(ok. 2500). Tymczasem z 

obecnego zapisu protokołu wcale to nie wynika. Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz 

uznał, że protokół zostanie poprawiony zgodnie z sugestią Pana Radnego. 

  

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał pod głosowanie, po zapoznaniu się                              

z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 6 z 28 sierpnia 2019 r. z uwzględnioną 

poprawką. 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

 

 

Ad 3 

 

Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika Dziedzina przedstawiła informację w formie 

tabelarycznej dotyczącą organizacji szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 

2019/2020 odnosząc się m. in. do: 

 wykazu szkół i placówek oświatowych, 

 liczby uczniów, 

 liczby etatów, 

 liczby pracowników, 

 liczby urlopów dla poratowania zdrowia, 

 liczby godzin nauczycielskich. 

 
 

Komisja zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag. 

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz zapytał o ilość urlopów dla poratowania 

zdrowia. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk odpowiedział, iż na chwilę obecną dwóch 

pracowników korzysta z takiego urlopu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak dodał, iż nauczyciel, który chce skorzystać z 
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urlopu dla poratowania zdrowia, musi posiadać orzeczenie lekarza medycyny pracy. 

Wcześniej wystarczyło zaświadczenie od lekarza prowadzącego. W latach poprzednich 

bardzo dużo pedagogów korzystało z tego przywileju. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz  dodał, iż Ustawa Karta Nauczyciela zaostrzyła 

przepisy dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. Urlop za zgodą lekarza medycyny 

pracy jest teraz udzielany wyłącznie w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem 

choroby zawodowej oraz w przypadkach oczywistych. Aby skorzystać z urlopu, nauczyciel 

musi najpierw złożyć pisemny wniosek do dyrektora placówki, który kieruje pedagoga na 

badania do lekarza medycyny pracy. Zarówno nauczyciel, jak i dyrektor szkoły mają 14 dni 

na odwołanie się od wydanego oświadczenia - do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy 

za pośrednictwem lekarza, który wydał dokument. Badanie nauczyciela zostaje 

przeprowadzone jeszcze raz, a wydane oświadczenie jest ostateczne 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak  zapytał o plany związane z obiektami 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk odpowiedział, iż w roku szkolny 2019/2020 

pozostaje jeden oddział tj. 3 klasa branżowa I stopnia. Jest to ostatni rok nauki w tej szkole.  

Był ogłoszony nabór na rok szkolny 2019/2020 do: Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych oraz branżowej szkoły I Stopnia kształcącej w konkretnych zawodach. 

Ostatecznie Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podjął decyzję, aby nie reaktywować 

oddziałów tego rocznika. Jednocześnie zrodził się pomysł na Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej dla osób niepełnosprawnych. Byłaby to pomoc dla osób zamieszkujących z 

osobami niepełnosprawnym, aby zapewnić tzw. Opiekę wytchnieniową. Jest także pomysł 

zagospodarowania kotłowni w Nawojowej – jest to drugie rozwiązanie. Można byłoby za 

pomocą środków zewnętrznych przystosować również to pomieszczenie. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Marek Pławiak zaznaczył, iż planując utworzenie Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej należy rozważyć trudności i zagrożenia z tego płynące. Napewno 

należy podjąć rozmowy z Wójtem Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz  kończąc dyskusję w tym temacie zaznaczył iż 

do końca lutego przyszłego roku należy podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. 

 

Członek Komisji Ryszard Poradowski zapytał czy są podejmowane działania jeśli chodzi o 

szkoły w związku ze wzrostem płacy minimalnej.  

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk odpowiedział, iż zakładając wzrost 2/5 % będzie 

konieczność dołożenia ok. 2 mln zł. Wstępnie szacuje się, że może zabraknąć ok. 500-600 

tyś. zł. Dużo zależy też od decyzji Wojewody Małopolskiego. 

 

Członek Komisji Stanisław Dąbrowski zastanawia się jak wybrnąć z płacą minimalną osób 

z 20-letnim stażem pracy. 

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz zaznaczył, iż po znaczącym podwyższeniu 



Protokół Nr 7/2019   25 września 2019 r. 

 

4 

płacy minimalnej pojawi się spłaszczenie siatki wynagrodzeń, co spowoduje roszczenia 

kolejnych grup zawodowych. Uważa, że reszta pensji też powinna proporcjonalnie wzrosnąć. 

 

  

 

Ad 4. 

 

Członkowie Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego przystąpili do wyboru 

przedstawicieli do komisji stypendialnej w ramach pomocy materialnej uczniom szkół dla 

których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz zgłosił następujące kandydatury: 

- Radnego Powiatu Nowosądeckiego Pawła Łabudę, 

- Radnego Powiatu Nowosądeckiego Stanisława Sułkowskiego. 

 

Jednocześnie zasugerował, aby był to wybór członków do końca VI kadencji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz zaznaczył też, że we wstępnych rozmowach 

nieobecny na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław 

Sułkowski wyraził zgodę. 

 

Aprobatę co do zaproponowanej funkcji wyraził Radny Powiatu Nowosądeckiego Paweł 

Łabuda. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego 

Powiatu Nowosądeckiego Stanisława Sułkowskiego. 

 

 Za kandydaturą 7 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał pod głosowanie kandydaturę 

Radnego Powiatu Nowosądeckiego Pawła Łabudę. 

 

 Za kandydaturą 6 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz stwierdził, iż przedstawicielami do komisji 

stypendialnej w ramach pomocy materialnej uczniom szkół dla których Powiat Nowosądecki 

jest organem prowadzącym zostali Radni Powiatu Nowosądeckiego: Paweł Łabuda                       

i Stanisław Sułkowski. 

 

Ad 5 

 

Członkowie Komisji Edukacji RPN zapoznali się ze zmianami personalnymi na 

stanowiskach w Wydziale Edukacji oraz w Biurze Promocji i Wspierania Organizacji 

Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 
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Ad 6 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podziękował zebranym za przybycie i zamknął 

posiedzenie. 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący 

             Komisji Edukacji RPN 

        

             Andrzej GANCARZ 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 


