
Protokół Nr 8/2013
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 9 grudnia 2013 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

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

Nowosądeckiego.
3. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na 

2014 rok w zakresie obejmującym działania Komisji.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
6. 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,
Maria JĘKOT      - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego.
Stanisław TOKARCZYK                  - Dyrektor Wydziału Finansowego Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu.

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 7 z dnia 29 listopada 2013 r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.

Ad. 3/4.
Dyrektor  Wydziału  Finansowego  Starostwa   Powiatowego  w  Nowym  Sączu 
Stanisław  Tokarczyk  przedstawił  projekt  uchwały  budżetowej  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2014 rok w zakresie obejmującym działania Komisji oraz projekt 
uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu 
Nowosądeckiego.

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie finansowe będzie utrzymanie 12 szkół 
publicznych ponadgimnazjalnych (w tym 1 gimnazjum w ramach Zespołu Szkół w 
Marcinkowicach) oraz dotacją objęte zostaną 4 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2014 roku (wg stanu na 30 września 2013 r.) 
uczyć się będzie 3 986 uczniów co jest o 540 uczniów mniej niż w roku ubiegłym. 
W gimnazjach  naukę  pobierać  będzie  70  uczniów,  w  liceach  ogólnokształcących 
1 366 uczniów a w szkołach zawodowych i technikach 2 550 uczniów. 
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W  szkołach  niepublicznych  uczyć  się  będzie  396  uczniów  to  jest  o  10  uczniów 
więcej.
Należy  podkreślić,  że  łączna  liczba  uczniów (szkół  publicznych  i  niepublicznych) 
planowana na rok szkolny 2013/2014 zmniejszyła się w stosunku do roku 2012/2013 
o 530 uczniów jest to spadek o 10,8 %. Z zaplanowanej w tym dziale kwoty ogólnej  
wynoszącej  43  455 636 zł.,  na  realizację  zadań oświatowych  Powiatu  planuj  się 
kwotę 39 306 900 zł., przeznaczyć na projekty realizowane w ramach środków z UE i  
z innych źródeł zagranicznych tj. 4 148 736 zł. Wydatki tego działu mają najwyższy,  
bo 27,1 % udział w planowanych wydatkach budżetu powiatu ogółem.

Na utrzymanie i funkcjonowanie: 2 liceów ogólnokształcących, 9 szkół zawodowych 
(w tym zespołów szkół), gimnazjum, dotacje dla szkół niepublicznych i na wydatki 
majątkowe – planuje przeznaczyć się kwotę 37 909 900 zł.
Wydatki majątkowe w wysokości 5 300 000 zł., planuje się przeznaczyć na 2 zadania 
inwestycyjne:  zakończenie  modernizacji  boisk  sportowych  przez  ZS  w 
Marcinkowicach – 300 000 zł., oraz w przypadku sprzedaży budynku LO w Grybowie 
w Rynku na inwestycję w rozbudowę budynku przy ul. Kościuszki w Grybowie lub na 
potrzeby LO w Grybowie.
W  rozdziale  80114  –  Zespoły  obsługi  ekonomiczno-administracyjnej  szkół  –  na 
sfinansowanie  funkcjonowania  Zespołu  Ekonomicznego Obsługi  Szkół  i  Placówek 
Oświatowych w Starym Sączu, który prowadzi obsługę finansowo-księgową 4 szkół 
oraz 4 placówek oświatowych planuje się kwotę 550 000 zł.

Na wydatki związane z nadzorem, koordynacją i funkcjonowaniem szkół i placówek 
oraz finansowaniem i kontrolą realizacji zadań oświatowo – edukacyjnych planuje się 
kwotę 391 000 zł.
Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę 100 000 zł., 
z  przeznaczeniem  na  sfinansowanie  szkolenia  i  doskonalenia  nauczycieli,  zakup 
materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych.

Wydatki  na  realizację  projektów  w  ramach  działu  Oświata  i  wychowanie  zostały 
zaplanowane w łącznej wysokości 4 148 736 zł, 

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Mrzygłód  przyznał,  iż  w  zakresie  działania 
komisji  tj.  w dziale  oświata  i  wychowanie w stosunku do roku ubiegłego nastąpił 
wzrost wydatków o 8,5%. Zanotowano natomiast spadek na wynagrodzenia, ale jest 
to wynik spadku naboru. 
Wiceprzewodniczący  Komisji  Antoni  Poręba  zwrócił  się  z  pytaniem  o  efekty 
ekonomiczne powstałe  z  połączenia  jednostek  oświatowych,  a  także  przyznał  że 
bardzo dużo dopłaca się do subwencji oświatowej.
W  odpowiedzi  dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak 
poinformował,  że na kolejnym posiedzeniu Komisji  temat ten będzie szczegółowo 
omawiany. W dalszej wypowiedzi dodał, iż z perspektywy czasu połączenie szkół w 
Starym  Sączu  było  dobrym  rozwiązaniem.  Nastąpiło  lepsze  wykorzystanie  kadry 
nauczycielskiej. W nowym roku planowane jest opuszczenie jednego z budynków co 
znacznie  obniży  koszty  funkcjonowania  placówki.  Dyrektor  Wydziału  Edukacji, 
Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak przyznał, że dopłaca się ok. 2 800 000 zł., do 
subwencji  oświatowej  do  tego  należy  dodać  udział  w  projektach  budżetowych. 
Budżet  w  oświacie  jest  trudny  z  uwagi  na  demografię  i  dlatego  nastąpił  spadek 
subwencji  oświatowej  o  ok.  2 900 000  zł.  Budżet  w  oświacie  całościowo  został 
zaplanowany na poziomie 95 % zeszłorocznego budżetu, zatem jest niższy o ok. 
2 300 000 zł.
Wiceprzewodniczący  Komisji  Antoni  Poręba  przyznał,  że  pokrycie  dachowe  na 
warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie jest 
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bardzo zniszczone i należałoby je zmodernizować. Niezależnie od podjętej koncepcji 
rozbudowy  budynku  przy  ul.  Kościuszki,  dach  warsztatów  powinien  zostać 
naprawiony.  Zdaniem  wiceprzewodniczącego  Antoniego  Poręby  pomysł 
przeniesienia LO w Grybowie jest dobrym rozwiązaniem. Przyznał także, że sporo w 
kwestii  LO w Grybowie zostało wykonane do tej pory m.in. zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, doprowadzenie kanalizacji. W odpowiedzi 
dyrektor  Zbigniew Czepelak poinformował,  iż brak jest środków w budżecie na to 
zadanie, lecz modernizacja warsztatów jest zapisana w projekcie termomodernizacji.
Członek Komisji Jan Dziedzina przyznał, że o mienie Powiatu należy dbać i należy 
szukać nowych projektów by ten majątek modernizować. 
Członek  Komisji  Marek  Kwiatkowski  przyznał,  że  w  kwestii  sprzedaży  mienia  w 
Rynku  jest  pesymistycznie  nastawiony  zwłaszcza,  że  w  budżecie  ze  sprzedaży 
znajduje  się  zapis  znacznie  zawyżonej  kwoty,  niż  będzie  można  uzyskać  ze 
sprzedaży obiektu w Rynku. 
Członek  komisji  Stanisław Wanatowicz  uważa,  że  są  różne  koncepcje  działań  w 
Grybowie, m.in. po ponownej analizie budowa hali sportowej na boisku szkolnym, 
rozbudowa internatu. 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak poinformował, że w 
sytuacji, kiedy drugi przetarg zostanie ogłoszony i nie wyłoniony zostanie kupiec na 
mienie Powiatu, trzeba będzie zastanowić się nad kolejną koncepcją. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2014 r., w dziale 801 - Oświata i wychowanie, oraz w dziale 854 
- Edukacyjna opieka wychowawcza wraz z opinią do budżetu. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 1, wstrzymujących się - 1.

Opinia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 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. 
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 1, wstrzymujących się - 1.

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Mrzygłód  zwrócił  się  z  pytaniem  o  wynik 
kontroli  w  sądeckich  szkołach,  którą  przeprowadził  Urząd  Kontroli  Skarbowej  w 
Krakowie, w związku z subwencjami oświatowymi, które należy zwrócić.
W odpowiedzi dyrektor Wydziału Edukacji,  Kultury i  Sportu wyjaśnił,  iż kontrolę w 
sądeckich szkołach przeprowadził Urząd Kontroli  Skarbowej w Krakowie. Szukano 
nieprawidłowości  w  gospodarowaniu  środkami  publicznymi  obejmującymi  część 
oświatową subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 w szkołach, dla których miasto jest 
organem prowadzącym. 
Szczególnie badano sprawę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy 
ul.  Broniewskiego.  Zawyżenie/  zaniżenie części  oświatowej  subwencji  ogólnej  jest 
wynikiem błędów popełnionych przy wypełnianiu danych w zakresie liczby uczniów z 
orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego.  Stwierdzone  nieprawidłowości 
skutkują  zawyżeniem/zaniżeniem  przeliczeniowej  liczby  uczniów,  stanowiącej 
podstawę do wyliczenia kwoty bazowej, kwoty uzupełniającej i kwoty subwencji na 
realizowanie zadań pozaszkolnych”
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W Powiecie Nowosądeckim nie ma ośrodka specjalnego. W przyszłości być może w 
Nawojowej zostanie otwarta szkoła specjalna. W/w jednostce oświatowej subwencja 
oświatowa na jednego ucznia to ok. 40 000 zł.

Ad. 6.
Przewodniczący Komisji Stanisław Mrzygłód podziękował zebranym 
za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
       Komisji Edukacji RPN

         Stanisław Mrzygłód

Protokołowała: Anna Walczak
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