
Protokół Nr 7/2014
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 08 września 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

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

Nowosądeckiego Nr 6 z 23 czerwca br.  
3. Informacja  na  temat  stanu  przygotowań  szkół  i  placówek  oświatowych

prowadzonych przez Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych 
w roku szkolnym 2014/2015.

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

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Zbigniew CZEPELAK - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu,

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 Stanisław Mrzygłód poddał pod głosowanie protokół 
Nr 6 z dnia 23 czerwca 2014 r., 
Protokół został przyjęty i podpisany.
Wynik głosowania: za 6 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Ad. 3.
Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak przedstawił
informację nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2014/2015.

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach dla młodzieży i na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych uczyć się będzie ok. 3900 uczniów i słuchaczy w 152 oddziałach, w tym
w klasach pierwszych dla młodzieży 974 uczniów. Poprawie uległa baza dydaktyczna
w związku z przeprowadzonymi remontami i pracami modernizacyjnymi. 

Do ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych należą: 

- przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach wraz z odpły-
wem wód opadowych i umocnieniem skarpy oraz remontem komina i budynku stano-
wiącego zaplecze sportowe; 
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- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania, wykonanie kolektorów słonecznych
oraz termomodernizacja budynku w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu; 

- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania, 

-  wykonanie kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu; 

- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania, wykonanie kolektorów słonecznych
oraz termomodernizacja budynku w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu;

-  remont auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy; 

- modernizacja i przygotowanie nowych pomieszczeń dla Zespołu Ekonomicznej Ob-
sługi Szkół i Placówek Oświatowych w budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym
Sączu; 

- modernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju;
W związku ze zmianami organizacyjnymi np. zmniejszenie liczby uczniów, zmiany w
planach nauczania, zmniejszenie liczby obiektów z przeznaczeniem na cele statuto-
we nastąpi z nowym rokiem zmniejszenie etatów zarówno pedagogicznych jak i w
grupie pracowników administracji i obsługi. Stosunek pracy z dniem 31 sierpnia zo-
stanie rozwiązany z 21 nauczycielami, z tego 7 nauczycieli przejdzie na emeryturę.
Również część pedagogów w liczbie 35 będzie pracowała w niepełnym wymiarze
czasu pracy, a 18 nauczycieli uzupełnia etat w innych szkołach.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak pojmował o pla-
nowanym Dniu Edukacji Narodowej w Pałacu w Marcinkowicach.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Stanisław Mrzygłód zaproponował
wyjazdowe posiedzenie Komisji  połączone z wizytacją w placówkach oświatowych
na terenie Starego Sącza.
Propozycja została przyjęta. 
Członek komisji Andrzej Gancarz poinformował o wniosku w sprawie utworzenia w
Muszynie  szkoły  mistrzostwa  sportowego,  w  związku  z  klubem  sportowym
Muszynianka,  gdyż  każda  drużyna  extra  klasy  musi  mieć  drużynę  młodzieżową.
Zdaniem  Pana  radnego,  poziom  siatkarski  znacznie  wzrośnie,  i  należy  podjąć
szybkie kroku ku temu, by ta szkoła powstała, i od 1 września mogła funkcjonować. 

Wiceprzewodniczący komisji Antoni Poręba podziękował za prace, które wykonano w
Grybowie. Pan radny podkreślił, iż nie udało się pomyślnie zakończyć najważniejszej
inwestycji w LO. 

Odnośnie sytuacji  w LO w Grybowie,  wydział  Geodezji  i  Budownictwa organizuje
przetargi. 

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 4/5.
Przewodniczący Komisji Stanisław Mrzygłód podziękował zebranym 
za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
       Komisji Edukacji RPN

         Stanisław Mrzygłód

Protokołowała: Anna Walczak
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