
Protokół Nr 4/2014
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 07 kwietnia 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

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

Nowosądeckiego.
3. Analiza i ocena działań marketingowych szkół i Wydziału Edukacji, Kultury 

i Sportu w zakresie promocji placówek oświatowych.
4. Analiza  dodatków  motywacyjnych  i  funkcyjnych  dla  dyrektorów  placówek 

oświatowych w Powiecie Nowosądeckim. 
5. Informacja na temat wydatków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 

w jednostkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Nowym Są-
czu w 2013 roku, oraz planów na 2014 roku. 

6. Zapoznanie się z realizacją programów współpracy międzynarodowej 
w zakresie oświaty.

7. Informacja na temat środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji nauczy-
cieli.

8. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie li-
kwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół im. Władysła-
wa Orkana w Marcinkowicach.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
10.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 3 z dnia 26 marca 2014 r.
Protokół został przyjęty i podpisany.
Wynik głosowania: za 6 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
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Ad. 3.
Zbigniew CZEPELAK Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  przedstawił 
informację  nt.  analizy i  oceny działań  marketingowych  szkół  i  Wydziału  Edukacji,  
Kultury i Sportu w zakresie promocji placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez szkoły to m.in.:
• warsztaty przedmiotowe dla gimnazjalistów,
• konkursy dla gimnazjalistów,
• dni otwarte,
• ulotki promocyjne,
• spotkania z uczniami gimnazjów,
• strony internetowe szkół i placówek,
• zawody sportowe.

Działania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu:
•  rekrutacja  elektroniczna  -  szkolenia  dla  nauczycieli  gimnazjów  i  przedstawicieli 
Szkół,
• informacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,
• oferta edukacyjna i informacyjna jak się logować wraz z zeszytem promocyjnym,
• dni kariery zawodowej,
• filmy promocyjne.

Zbigniew Czepelak Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poinformował, iż są 
zaplanowane  dni  kariery  i  edukacji  nie  na  zasadzie  bezpośredniego promowania 
szkół, lecz w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat będzie dostęp do 
wydarzeń w nich się odbywających itp. Dni kariery będą organizowane także przy 
współpracy PUP dla PN oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 

Wiceprzewodniczący  Komisji  Antoni  Poręba  zwrócił  uwagę,  iż  w  poprzednich 
terminarzach  powiatowych  zawarta  była  informacja  nt.  placówek  oświatowych. 
Zdaniem Radnego to działanie należy kontynuować.
W odpowiedzi  dyrektor  Zbigniew Czepelak  poinformował,  iż  będzie  na  15  –lecie 
publikowane  wydawnictwo,  w  którym  powyższe  informacje  zostaną  zawarte.  W 
dalszej  części  wypowiedzi  dyrektor  poinformował,  iż  została  dokonana  korekta 
subwencji oświatowej i  do budżetu Powiatu wpłynie 860 000 zł. Zmiany dokonano 
także w sprawozdawczości. 

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4.
Zbigniew CZEPELAK Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  przedstawił 
informację  nt.  analizy  dodatków  motywacyjnych  i  funkcyjnych  dla  dyrektorów 
placówek oświatowych w Powiecie Nowosądeckim.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.
Zbigniew CZEPELAK Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  przedstawił 
informację  nt.  wydatków  na  zakup  pomocy  naukowych  i  dydaktycznych  w 
jednostkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu w 
2013 roku, oraz planów na 2014 roku.
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W 2013 roku wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek 
w  szkołach  wynosiły  111 479  zł.,  w  2014  roku  92 900  zł.  Zakupy  ze  środków 
projektowych w latach 2011-2013 w szkołach kształtowały się na poziomie 1 684 721 
zł.,  pracownie  informatyczne  i   pracownie  symulacyjne  branży  handlowej, 
gastronomicznej, diagnostyki samochodowej, hotelarskiej, budowlanej i leśnej. 

W 2013 roku wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek w 
placówkach  wynosiły  16 042  zł.,  w  2014  roku  24 200  zł.  Zakupy  ze  środków 
projektowych w latach 2011-2013 w placówkach wynosiły 469 094 zł., na adaptację i 
modernizację pomieszczeń internatu i modernizację placu do nauki jazdy konnej oraz 
stajni, oraz 479 409 zł., na platformę edukacyjną oraz pracownię rolniczą w CKPiU. 
Łącznie  na zakup pomocy naukowych,  dydaktycznych  oraz książek w 2013 roku 
wydano kwotę 127 521 zł., w 2014 roku 117 100 zł., zaś ze środków projektowych w 
latach 2011-2013 wydano kwotę 2 633 224 zł.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.
Zbigniew CZEPELAK Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  przedstawił 
informację nt. realizacji programów współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty.
Powiat  nowosądecki  realizuje  projekt  nt.  „Kształceni  i  doskonalenie nauczycieli  w 
kooperatywnej formie pracy – angielski jako międzynarodowy język kontaktowy” w 
ramach Comenius Regio w partnerstwie z Powiatem Unna. Projekt jest realizowany 
w latach 2012-2014, a uczestnikami projektu są nauczyciele z LO w Muszynie, ZS w 
Łącku,  PWSZ  w  Nowym  Sączu.  Ponadto  szkoły  same  prowadzą  współpracę 
międzynarodową związaną z wymianą młodzieży i nauczycieli.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.
Zbigniew CZEPELAK Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  przedstawił 
informację nt. środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Zbigniew CZEPELAK Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  przedstawił 
projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  likwidacji  Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowi-
cach. 

Szkolne  Schronisko  Młodzieżowe  zostało  utworzone  w  oparciu  o  mienie  po 
zlikwidowanym internacie. Od kilku lat obserwuje się brak zainteresowania młodzieży 
szkolnej korzystaniem ze Szkolnych Schronisk Młodzieżowych. O zamiarze likwidacji  
placówki  poinformowano  Małopolskiego  Kuratora  Oświaty,  który  pismem,  znak: 
SEPZ-I.542.4.2014.KB, z dnia 20 stycznia 2014r. pozytywnie zaopiniował likwidację 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Marcinkowicach.

Przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
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Ad. 9/10.
Przewodniczący Komisji Stanisław Mrzygłód podziękował zebranym 
za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
       Komisji Edukacji RPN

         Stanisław Mrzygłód

Protokołowała: Anna Walczak
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