
Protokół Nr 5/2014
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie  projektu  Uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie 

zmiany Uchwały Nr 359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lu-
tego 2014 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu 
dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepu-
blicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

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

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

W posiedzeniu uczestniczyło 7 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.
Zbigniew CZEPELAK Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił
projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 
359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r., w sprawie try-
bu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  powiatu  dla  szkół  niepublicznych  o 
uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kon-
troli prawidłowości ich wykorzystania.

W związku z zakwestionowaniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie, zapisów § 4 ust. 6 oraz zapisów w załącznikach nr 5 i 6 do uchwały Nr 
359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014r. wprowadza się 
zmiany  niniejszą  uchwałą.  Ponadto  w  załącznikach  1  i  3  do  niniejszej  uchwały 
doprecyzowano sposób wyliczania średniej  liczby wychowanków korzystających  z 
Domów  Wczasów  Dziecięcych  w  związku  ze  zmianami  wprowadzonymi  przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej do Systemu Informacji Oświatowej.

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

Wynik głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
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Ad. 3/4.
Przewodniczący Komisji Stanisław Mrzygłód podziękował zebranym 
za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
       Komisji Edukacji RPN

         Stanisław Mrzygłód

Protokołowała: Anna Walczak
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