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Protokół Nr 9/2015
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 19 października 2015 r.

Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania
wniosków.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak otworzył posiedzenie Komisji, witając radnych
oraz zaproszonych gości.
Zaproszone osoby:
Jarosław Jurzak – Wicestarosta;
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i
zawodowych w roku szkolnym 2014/2015.
2. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów
maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2014/2015 /zał. nr 2/.
Jarosław Jurzak – Wicestarosta powiedział, że podczas najbliższej sesji Rady Powiatu omówi ten
temat w obrazowy sposób. Materiał ten wynika bezpośrednio z rozporządzenia. Wicestarosta
zwrócił uwagę na kwestię niżu demograficznego oraz nie najlepszych wyników maturalnych.
Wicestarosta uważa, że z racji tej, że około 70 mln zł jest przeznaczone na funkcjonowanie systemu
oświaty to powinny być spełnione oczekiwania.
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu, powiedziała, że jest to przedmiot struktury funkcjonowania jednostek
oświatowych. Dane, które są ujęte w informacji są zebrane z jednostek oświatowych z Informacji
Oświatowej oraz z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pani Monika stwierdziła, że zmniejszyła
się liczba pracowników administracji i obsługi oraz ogólna liczba uczniów. Średni poziom uczniów
w klasie jest podobny do roku ubiegłego.
Radna Ewa Płonka zapytała czy w przesłanej informacji mieści się zmniejszenie ilości etatów
nauczycieli?
Monika Stalica odpowiedziała, że w przesłanych materiałach znajdują się wszystkie dane.
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Waldemar Klisiak – Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu zapytał czy były
przekazane informacje o naborze?
Wicestarosta odpowiedział, że te informacje zostaną przekazane na najbliższej sesji Rady Powiatu.
Radny Paweł Kobielusz powiedział, że zdawanie matur i egzaminów państwowych nie do końca
zależy od pedagogów i placówek tylko od danego rocznika.
Radny zapytał pomimo, że jest dopiero początek roku szkolnego to czy Zarząd Powiatu
w jakikolwiek sposób „pochylał się do przyszłej siatki szkół”?
Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu zmienia podejście odnośnie promocji podległych
placówek. Powiat chce przedstawić oświatę jako atrakcyjną i zachęcić do nauki jak największą
liczbę uczniów z zewnątrz. Zarząd przeprowadził spotkania z Przewodniczącymi Rad Miast i Gmin
i przy ich pomocy zostanie sporządzona oferta edukacyjna tak, aby najlepiej odpowiadała
zapotrzebowaniu uczniów. Targi edukacyjne będą przeprowadzone początkiem grudnia 2015 r.
Wicestarosta wspomniał, że uczniowie pochodzący z Chełmka wybierają średnie szkoły na terenie
Oświęcimia.
Radny Paweł Kobielusz powiedział, że uczniowie z Chełmka już dawno wybierają szkoły średnie
na terenie Oświęcimia. Za przykład podał dwóch radnych powiatowych tj. Pana Andrzeja
Skrzypińskiego, który skończył liceum oraz Pana Jacka Pyrka, który skończył technikum na terenie
Miasta Oświęcim.
Wicestarosta powiedział, że Zarząd Powiatu spotkał się w w/w sprawie z Burmistrzem Chełmka.
Istotne jest to, żeby wykorzystać te obiekty szkolne na terenie Chełmka.
Radna Teresa Kościelnik - Pactwa zapytała czy w szkołach (w liceach i technikach) Powiatu
Oświęcimskiego są prowadzone warsztaty dla uczniów?
Wicestarosta powiedział, że szkoły na terenie Powiatu Oświęcimskiego nie prowadzą warsztatów.
Radna Teresa Kościelnik - Pactwa stwierdziła, że sama oferta skierowana do uczniów nie pomoże
uczniom przy wyborze szkoły, gdyż uczniowie tylko raz odwiedzą tą szkołę podczas dni otwartych
i nie mają kontaktu na co dzień z tą szkołą. Radna dała za przykład szkołę średnią w Bielsku Białej,
która wprowadziła cykliczne wykłady dla kandydatów szkół. W ten sposób uczeń nawiązuje
kontakt z daną szkołą i decyduje o wyborze danej placówki.
Wicestarosta potwierdził, że tj. bardzo trafny pomysł z tymi cyklicznymi wykładami na terenie
szkoły. Najprawdopodobniej będzie to wprowadzane w szkołach na terenie Powiatu
Oświęcimskiego.
Radny Roman Gancarczyk zapytał czy jest już wyznaczony termin targów?
Wicestarosta odpowiedział, że targi odbędą się końcem listopada lub początkiem grudnia 2015
roku. Na razie na terenach szkół zostały przeprowadzone ankiety oraz wprowadzono doradcę
zawodowego.
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Ad. 2. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
 Projekt uchwały w sprawie zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych
powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych – druk 73 /zał. nr 3/.
Jarosław Jurzak – Wicestarosta Oświęcimski powiedział, że podobnie jak w Oświęcimiu na terenie
Kęt cztery placówki oświatowe będą wspólnie prowadziły obsługę finansowo-księgową szkół.
Przewodniczący Komisji zapytał jakiego rzędu będą oszczędności?
Wicestarosta powiedział, że trudno powiedzieć jakiego rzędu to będą oszczędności. Na pewno
będzie łatwiej się porozumieć z jednym księgowym placówki odnośnie budżetu, który dotyczy całej
Gminy Kęty w zakresie średnich szkół.
Radna Teresa Kościelnik - Pactwa zapytała czy jest w planie redukcja zatrudnienia?
Wicestarosta odpowiedział, że na ten moment nie ma w planach redukcji zatrudnienia. Na pewno
będzie zmiana na stanowiskach.
Radny Roman Gancarczyk zapytał jak wygląda obsługa finansowo – księgowa na terenie
Oświęcimia.
Wicestarosta odpowiedział, że na terenie Kęt istnieje Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli,
a na terenie Oświęcimia to inaczej się nazywa. Ta regulacja, która funkcjonuje powoduje, że trzeba
to inaczej przekształcić.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
7
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok – druk 74 /zał. nr 4/.
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu powiedziała, że uchwalenie tego programu wynika z ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszone zostały konsultacje
w dniu 3 września 2015 r., termin składania uwag do tego programu upłynął 20 września 2015 r.
i nie wpłynęły żadne uwagi. Program współpracy w takim kształcie jest przygotowany w uchwale
w jakim był przedstawiany na komisji. Komitet doradczy, który jest powołany ds. organizacji
pozarządowych też pozytywnie zaopiniował projekt programu.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
7
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
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 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów uczniom
uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 75
/zał. nr 5/.
Jarosław Jurzak – Wicestarosta powiedział, że jednym elementem, którym powiat chce wzmocnić
zainteresowanie placówkami oświatowymi jest stypendium naukowe. Stypendia przyznawane są
za szczególne osiągnięcia. Zarząd będzie promował tych uczniów, którzy dysponują sporą wiedzą,
zaangażowaniem i udziałem w konkursach i olimpiadach. Jest tych uczniów na tyle dużo, że przy
rankingach Powiat Oświęcimski wypada bardzo dobrze jeżeli chodzi o kwestie związane
z ocenianiem placówek oświatowych.
Wicestarosta powiedział, że podejrzewa, że będzie około 20 uczniów pobierających stypendia
naukowe.
Radna Teresa Kościelnik - Pactwa zapytała czy stypendia naukowe nie obejmują uczniów, którzy
otrzymują stypendia sportowe?
Wicestarosta potwierdził to.
Radna Teresa Kościelnik - Pactwa czy są jakieś inne konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie
organizowane na terenie Polski? Problem jest gdy dziecko jest laureatem takiego konkursu.
Wicestarosta odpowiedział, że takie konkursy nie będą uwzględniane.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
7
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne
podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji – druk 76 /zał. nr 6/.
Monika Stalica powiedziała, że w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty konieczna jest
zmiana tej uchwały, która do tej pory obowiązywała ponieważ te zapisy tracą moc
w dniu 31 grudnia 2015 r. W związku z tym ustawodawca wprowadził pewne zmiany w
obowiązujących przepisach. Wprowadzony został dodatkowy zapis, że organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji o których mowa oraz tryb
i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uwzględniając w szczególności
podstawy obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku, udzielenie
dotacji, rozliczenie wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Te zapisy zostały
wprowadzone do uchwały. Głownie chodzi o to, że jest kontrola pobrania dotacji. Daje to
możliwość dokładnego sprawdzenia dotacji udzielonej szkołom niepublicznym.
Wicestarosta powiedział, że chodzi o to, żeby środki przekazywane szkołom niepublicznym były
pod większą kontrolą.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
7
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Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

0
0

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem Nr 8/2015 z dnia 10 września 2015 r.
Uwagi do protokołu:
Teresa Kościelnik - Pactwa poprosiła, żeby zdania były trafniej formułowane.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

7
0
0

Ad. 4. Sprawy bieżące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący poinformował o pismach:
 ze Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 9 września br. w sprawie zaplanowania środków
finansowych na waloryzację płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oświęcimski /zał. nr 7/;
Wicestarosta stwierdził, że są już zatwierdzone podwyżki w wysokości 100 zł na etat kalkulacyjny
czyli min. 30 zł do wynagrodzenia miesięcznego (czyli do pensji), a pozostała kwota do dyspozycji
dyrektora.
 od Zarządu Powiatu z dnia 17 września br. odpowiedź na wniosek Komisji dotyczący informacji
na temat ruchu kadrowego w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
/zał. nr 8/;
 od Pani Ilony Kuli dotyczącym projektu „Szlachetna paczka” /zał. nr 9/.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 16 listopada br. o godz. 1600.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
2. Zapoznanie i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (sala narad pok. 101 A).

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.
Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak
Protokołowała: Alicja Gut
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