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 Protokół Nr 9/2019 

wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w dniu 4 grudnia 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok 

w zakresie obejmującym działanie Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia   

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym 

działanie Komisji. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad 1. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Roman POTONIEC  – Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, 

Bożena MYNAREK – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury  i Sportu, 

Iwona MROZOWSKA-STRUK – Główny Specjalista w Wydziale Rozowoju. 

  

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie. 

 

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 

 

 

Ad 2. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ po uwzględnieniu kilku poprawek poddał 

pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 
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Ad 3/4. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ dokonał wstępnej analizy budżetu Powiatu 

Nowosądeckiego w zakresie obejmującym działania Komisji, tj. działów  Dział 801-Oświata 

i wychowanie oraz Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w dziale 801 

wynoszą 40.965.782 zł, natomiast w dziale 854 – 12.275.244 zł. W sumie oświata 

w 2020 roku będzie kosztowała 53 240 926 zł. Subwencja oświatowa na prowadzenie szkół 

wynosi 43 645 442 zł, co oznacza, że Powiat na prowadzenie szkół, ze środków własnych 

musi dołożyć ok. 10 mln zł.  

 
 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk przedstawił projekt uchwały budżetowej 

Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok w zakresie obejmującym działania Komisji oraz 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowosądeckiego w dziale 801-Oświata i wychowanie. 

 

 

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok 

wynosi 162.645.433 zł, a planowanych wydatków 175.867.006 zł. 

 

Planowany wynik finansowy na 2020 rok tj. różnica między dochodami a wydatkami jest 

ujemny 

 i wynosi 13.221.573 zł, co oznacza, że budżet Powiatu będzie deficytowy. 

 

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2019 rok prognozowane dochody są 

wyższe  

o 10,9 %, tj. o 15.998.988 zł. 

 

 

Dział 801-Oświata i wychowanie 

 

 

W ramach działu Oświata i wychowanie finansowane będzie utrzymanie 10 szkół 

publicznych ponadgimnazjalnych ( od 1 stycznia 2020 r. szkół ponadpodstawowych) oraz 

dotacjami objęte zostaną 4 szkoły niepubliczne. 

 

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty ogólnej wynoszącej 40.965. 782 zł, co stanowi 23,29 % 

wydatków ogółem - na realizację zadru.1 oświatowych Powiatu planuje się kwotę 38.257.282 

zł, w tym wydatki majątkowe - 570.500 zł, a na projekty realizowane w ramach środków  

z UE i z innych źródeł zagranicznych- 2.708.500 zł. 

 

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 2 liceów ogólnokształcących, 9 szkół zawodowych w tym 

zespołów szkół, dotacje dla szkół niepublicznych oraz na wydatki majątkowe - planuje się 

kwotę 36.105.538 zł, 

 

Na wydatki związane z nadzorem, koordynacją funkcjonowania szkół i placówek oraz 

finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo-edukacyjnych planuje się kwotę 

558.518 zł, z tego: 

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 498.000 zł, 

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 60.518 zł. 

 

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę 153.694 zł, z przeznaczeniem 
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na sfinansowanie szkoleń i doskonalenia nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych, 

pomocy naukowych. 

 

Na zadania związane z nauką młodzieży wymagającej specjalnej organizacji nauki (dla 

uczniów wg stopnia niepełnosprawności) planuje się kwotę 488.659 zł. 

 

Dział 926 – ponieważ tam są środki na budowę Hal sportowych. 

 

W rozdziale Obiekty sportowe planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.631.940 zł 

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. ,,Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą 

przy Zespole Szkół w Marcinkowicach". Zadanie o łącznej wartości 7.680.440 zł realizowane 

będzie w latach 2020 - 2021. W ramach dofinansowania zadania planowane jest pozyskanie 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

 

 

Bożena Mynarek Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawiła projekt 

uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok w zakresie obejmującym 

działania Komisji oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. 

 

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 12.275.244 zł, co stanowi 6,98 % wydatków 

Powiatu ogółem. 

 

Na utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu i trzech 

filii tej Poradni (w Grybowie, Krynicy Zdroju i Starym Sączu) planuje się wydatki bieżące 

w łącznej wysokości 3.860.322 zł, 

 

N a utrzymanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego, tj. Powiatowego Młodzieżowego 

Domu Kultury w Starym Sączu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy Zespole Szkół 

i Placówek w Piwnicznej Zdroju oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie (w ramach 

PZS w Muszynie) planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.185.694 zł 

 

Na utrzymanie 2 internatów - przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej 

i Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu przeznacza się wydatki w łącznej wysokości 

2.854.908 zł. 
 

Na utrzymanie i funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju oraz na dotację dla niepublicznego Domu Wczasów 

Dziecięcych w Rytrze planuje się wydatki w łącznej wysokości 2.965.376 zł, 

 

Na pozostałą działalność w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano wydatki 

w wysokości 27.733 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych dla emerytów i rencistów. 

 

Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych i Powiatowego Centrum 

Usług Wspólnych w Starym Sączu zaplanowane zostały w kwocie 50.243.781 zł. Na ich 

realizację Powiat otrzyma subwencję oświatową ustaloną w kwocie 43.645.442 zł i dotacje  

z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia 

z Ministrem Edukacji Narodowej - 171.900 zł. Ponadto zakłada się uzyskanie dochodów 

własnych szkół i placówek oświatowych w wysokości 1.820.845 zł. 
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Iwona Mrozowska-Struk Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju przedstawiła projekt 

uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok w zakresie obejmującym 

działania Komisji oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 

Wydatki na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych 

wynoszą 2.708.500 zł, w tym wydatki majątkowe 238.400 zł i zostaną one przeznaczone na 

realizację projektów realizowanych, w ramach: 

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: 

 ,,Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie 

Nowosądeckim” w wysokości 2.377.240 zł, w tym wydatki majątkowe 238.400 zł. 

Projekt realizowany przez ZS w Łącku, ZSP w Nawojowej, ZSZ w Grybowie, 

ZSP w Starym Sączu, PZS w Muszynie, ZSP w Krynicy Zdroju oraz Starostwo 

Powiatowe, 

 ,,Małopolska Chmura Edukacyjna IV edycja” w szkołach Powiatu 

Nowosądeckiego" w wysokości 44.410 zł. Projekt realizowany jest przez: 

LO w Starym Sączu, LO w Grybowie, ZS w Łącku, ZSP w Nawojowej, 

ZSZ w Grybowie, ZSP w Starym Sączu, PZS w Muszynie, ZSP w Krynicy Zdroju, 

ZS w Marcinkowicach oraz Starostwo Powiatowe. 

 ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 40.253 zł. Projekt 

realizowany przez: ZSP w Krynicy Zdroju, ZS w Łącku, ZSP w Starym Sączu, 

ZSZ w Grybowie, ZSP w Nawojowej, i PZS w Muszynie oraz Starostwo 

Powiatowe, 

 ,,Małopolskie Talenty – III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki” w wysokości 

44.410. Projekt realizowany jest przez: LO w Starym Sączu, LO w Grybowie 

i Starostwo Powiatowe. 

2. Program Współpracy Transgranicznej V-A Polska-Słowacja 2014-2020 „Rozwój 

kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-

słowackiego” w wysokości 202.187 zł. Projekt jest realizowany przez Starostwo 

Powiatowe. 

 

 

Członek Komisji Ryszard Poradowski zadał pytanie dotyczące dofinansowywania boisk 

sportowych oraz sytuacji boiska w Piwnicznej-Zdroju przy Domu Wczasów Dziecięcych.  

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk wyjaśnił, że ze względu na nieuregulowany stan 

prawny terenu przy boisku w Piwnicznej-Zdroju nie ma możliwości jego poszerzenia.  

 

Członek Komisji Stanisław Dąbrowski poruszył kwestię wzrostu ilości uczniów o 20% 

w stosunku do 10% wzrostu nakładów na utrzymanie szkół, wyrażając wątpliwość czy kwota 

ta jest wystarczająca. Następnie zadał pytanie dotyczące podwórka przy ZS w Starym Sączu 

oraz uwzględnienia jego przebudowy w budżecie Powiatu. 

 
Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk wyjaśni, że podwórko przy ZS w Starym Sączu 

wymaga wymiany nawierzchni oraz przebudowy kanalizacji. Przy opracowywaniu budżetu 

Zarząd nie posiadał wartości kosztów wykonania kanalizacji. Po opracowaniu dokumentacji 

zostaną podjęte stosowne decyzje.   

 
Bożena Mynarek Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wyjaśniła, że wzrost 

uczniów powinien cieszyć. Subwencja przyznawana jest na ucznia. W poprzednich latach 

klasy były bardzo małe, w tym roku klasy są nawet 32-osobowe. Przyrost uczniów nie 

odzwierciedla się w ilości oddziałów. Oznacza to, że subwencja jest wyższa, natomiast 

większa ilość uczniów nie spowodowała znacznego wzrostu utrzymania budynków. 
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Członek Komisji Ryszard Poradowski zwrócił uwagę na kwestię spłaszczenia płac 

w związku z podniesieniem płacy minimalnej, zgłaszając wniosek aby w jednostkach które 

wypracowują dochód przeszeregować bądź przyznać premie osobom, które są w tych 

podwyżkach pominięte.  

 
Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk wyjaśnił, że podwyżki są ujęte w budżecie 

i wszystko powinno się zbilansować. Wyjaśnił, że odprawy emerytalne są ujęte w rezerwie, 

a nie w budżetach jednostek. Były bowiem przypadki, że pracownicy nie odchodzili na 

emeryturę, a jednostki z tego korzystały przesuwając środki między paragrafami. W związku 

z powyższym gdyby środków brakowało, będą one przekazane z rezerwy. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz zadał pytanie dotyczące kwoty wydawanej 

dotacji na placówki niepubliczne – tj. Iskierkę oraz Dom Wczasów Dziecięcych – w stosunku 

do naliczanej subwencji, a więc czy Powiat dopłaca do tych placówek ze środków własnych. 

 

Bożena Mynarek Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wyjaśniła, że Powiat 

przekazuje tylko subwencję, nie dokładając ze środków własnych żadnych środków na 

utrzymanie tych placówek. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz przytoczył dane ogólnokrajowe Głównego 

Urzędu Statystycznego, wskazujące na to, że środki dokładane do subwencji oświatowej na 

utrzymanie oświaty rosną – w 2003 r. było to ok. 20-30%, obecnie jest to niemal 136%. 

Porównując te dane do budżetu Powiatu Nowosądeckiego należy podkreślić, że sytuacja 

w Powiecie jest bardzo dobra.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec powiedział, że 

uczestniczył w uroczystości wręczenia stypendium Starosty Nowosądeckiego dla uczniów 

szkół powiatowych. Zadał pytanie skąd wynika dysproporcja w ilości przyznawanych 

stypendiów w poszczególnych szkołach powiatowych. 

 

Bożena Mynarek Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wyjaśniła, że wynika to 

z różnicy poziomów nauczania w poszczególnych szkołach. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz poddał pod głosowanie projekt uchwały 

budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 r., w dziale 801 - Oświata i wychowanie, oraz 

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. 

 

Wynik głosowania: 7 za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

Przy obecnych 7 radnych: Wynik głosowania: za - 7, przeciw - 0,  wstrzymujących się - 0. 

 

 

Opinia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej 

Powiatu Nowosądeckiego na 2020 r., stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowosądeckiego.  

 

 

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.  

Przy obecnych 7 radnych: Wynik głosowania: za - 7, przeciw - 0,  wstrzymujących się - 0. 
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Ad 5/6 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podziękował zebranym za przybycie i zamknął 

posiedzenie. 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący 

             Komisji Edukacji RPN 

        

                  Andrzej Gancarz 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Monika Pasiut 


