
BRZ.0012.4.18.2016

Protokół Nr 18/2016

ze wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

i Komisji Prawa i Porządku Publicznego

odbytego dnia 29 czerwca 2016r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot. Powitała wszystkich obecnych, stwierdziła że obie Komisje

posiadają quorum. W posiedzeniu uczestniczyli także:

_Anna Pajor- naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

- Cezary Chmielecki - p.o. dyrektor SP ZOZ w Kole

- Elżbieta Marciniak - główna księgowa SP ZOZ w Kole

- Lilla Urbaniak - główny specjalista

- Agnieszka Rusin - inspektor PCPR w Kole

- Zygmunt Sołtysiak - skarbnik powiatu

- Marek Banaszewski - wicestarosta Kolski

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku kościoła

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu na prace

konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie

stanowiącego własności powiatu.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych

oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Kolski.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad

przyznawania iwypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.



5. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za

2015r.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

8. Omówienie sprawozdania z działalności statutowej oraz wykonania budżetu SP ZOZ

w Kole za rok 2015 - korekta.

9. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI1133/2016 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

10. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2015r.

11. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku kościoła

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu na prace konserwatorskie

i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącego

własności powiatu.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Anna Pajor. Proponuje się przyznanie dotacji dla

Kościoła Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu w wysokości 20.000

zł z przeznaczeniem na remont elewacji kościoła.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Ryszard Kasiorek

Namawia pozostałych radnych do pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały i

zagłosowaniu za przyznaniem środków dla Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu. Zna

dobrze ww. obiekt sakralny, jest bardzo ładny w środku, jednak elewacja wymaga gruntownej

konserwacji.
Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego nie wnosiły uwag do

projektu uchwały.



Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek

publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Anna Pajor. Projekt uchwały określa tryb udzielania i

rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Kolskiego dla szkół i placówek

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wpisanych do ewidencji szkół i placówek

niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Kolskiego, a także tryb i zakres kontroli i

prawidłowości ich wykorzystania. Poprzednia uchwała została uchylona przez Regionalną

Izbę Obrachunkową w Poznaniu, w związku z tym konieczne jest wywołanie nowej uchwały

z uwzględnieniem wszystkich uwag RIO.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego nie wnosiły uwag do

projektu uchwały.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Kolski.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Anna Pajor. W myśl ustawy - Karta Nauczyciela

obowiązkiem organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, będącego organem

samorządu terytorialnego, jest określenie w drodze regulaminu zasad wynagradzania

nauczycieli, tak ażeby średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

placówkach prowadzonych przez Powiat było zgodne ze średnim wynagrodzeniem

określonym wart. 30 ust. 3 i 4 wymienionej ustawy. Wspólnie z organizacjami

związkowymi zrzeszających nauczycieli wynegocjowano następujące wartości:

_dodatek motywacyjny nauczycieli dla poszczególnych szkół wynosi 4% (było 5%);

_ wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może być wyższy niż

20% (było 25%) uposażenia zasadniczego miesięcznego;

_wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora nie może być wyższy niż 35% ( było 50%)

jego wynagrodzenia zasadniczego;

_ prowadzenie zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej

mechanizacji rolnictwa wynosi 2% (było 5 %);

_ prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzona

umysłowo w stopniu głębokim wynosi 15 % (było 33 %) ;



_ prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w SOSW przysługuje dodatek w

wysokości 15% (było 23%) wynagrodzenia zasadniczego, a w internatach tychże placówek

25 % (było 33%);

_praca w warunkach uciążliwych - 4% ( było 10%);

_ pracownikom Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kole wypłaca SIę dodatek za

trudne warunki w wysokości 5% (było 7,5%).

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Uważa, że Zarząd Powiatu podjął właściwe kroki zmieruając regulamin wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Gdyby te działania były wcześniej podjęte, to prawdopodobnie oświata nie borykała by się z

problemami finansowymi.

Radny Zdzisław Domański

Zarząd Powiatu podjął decyzje, aby w każdej szkole prowadzonej przez Powiat Kolski

zredukowano liczbę wicedyrektorów z dwóch do jednego. Niestety w Zespole Szkół

Technicznych w Kole nadal będzie dwóch wicedyrektorów. W czasach kiedy w ZST w Kole

było 2000 uczniów 2 wicedyrektorów było potrzebnych, ale teraz jest 800 uczniów i należy

zredukować jeden etat.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie

zaopiniowały ww. projekt uchwały z uwagą dot. liczby zatrudnionych wicedyrektorów w

Zespole Szkół Technicznych w Kole.

Ad 4. Analiza projektu uchwaly w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz

zasad przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Kolski.
Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Anna Pajor. Przepisy Karty Nauczyciela nakładają na

organ prowadzący szkołę obowiązek określenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla

nauczycieli oraz zasad jego przyznawania i wypłacania. Projekt uchwały został

skonsultowany ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli pracujących w

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski. Ustalono, że prawo do dodatku

mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie

wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa



obowiązującego wymiaru zajęć. Wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 5 zł (było 35 zł)

dla każdego uprawnionego członka rodziny.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego nie wnosiły uwag do

projektu uchwały.

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2015r.

Projekt omówiła Pani Lilla Urbaniak. Roczne sprawozdanie finansowe zostało poddane

badaniu przez biegłego rewidenta Firmę Controlling kancelarię Biegłych Rewidentów

Kaczmarek, Adamczyk SpJ. ze Słupcy. Rada Powiatu jako organ założycielski posiada

kompetencje do kontroli i oceny gospodarki finansowej szpitala.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Zdzisław Dornański

Na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Kole, dr Cezary Chmielecki

poinformował, że szpital musi wypłacić duże sumy odszkodowania za popełnione kilka lat

temu błędy lekarskie. Obecnie dyrektor wypowiedział umowy o pracę lekarzom pracującym

w kolskim szpitalu i zatrudnił ich na kontrakty, dzięki temu lekarz jest ubezpieczony i w

przypadku spraw sądowych, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie poszkodowanej

osobie.
Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego nie wnosiły uwag do

projektu uchwały.

Ad 6. Analiza projektu uchwaly w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilla Urbaniak. Ujemny wynik finansowy netto SP ZOZ w

Kole jest narastający, za lata ubiegłe jest to kwota w wysokości- 11.607.592,06 zł za rok 2015

kwota- 335.857,38 zł. Pokrycie ujemnego wyniku nastąpi z zysków z lat następnych.

Przystąpiono do dyskusji

Pani Lilla Urbaniak poinformowała, że planowana jest nowelizacja ustawy o działalności

leczniczej. Ma ona przede wszystkim zmienić zasady postępowania w przypadku wystąpienia

ujemnego wyniku finansowego w SP ZOZ w sytuacji niemożliwości pokrycia go przez SP

ZOZ ze środków własnych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku

wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w SP ZOZ, w sytuacji gdy SP ZOZ nie może

pokryć go własnymi środkami, podmiot tworzący zobowiązany jest podjąć działania



naprawcze. Do tej pory podmiot tworzący mógł jedynie przekazać dotacje na remonty

inwestycje w szpitalu.

Radny Marek Kowalewski

Uważa, że nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ w przypadku przekazania środków dla

szpitala, będzie trzeba dokonać wyboru czy przeznaczyć te środki na remonty w szpitalu czy

na świadczenie medyczne.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego nie wnosiły uwag do

projektu uchwały.

Ad 7. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilla Urbaniak. Na podstawie ustawy o działalności

leczniczej wprowadza się zmiany w § 21 ust. 6 i 8 Statutu SP ZOZ w Kole. Zmiana polega na

połączeniu działu świadczeń medycznych i zamówień publicznych oraz utworzeniu sekcji

techniczno- eksploatacyjnej i zaopatrzenia. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole jest podstawowym dokumentem określającym, m.in.: cele i

zadania zakładu, jego orany, strukturę organizacyjną, formę gospodarki finansowej, a także

kompetencje i skład Rady Społecznej. Przedłożone zmiany mają charakter zmian

organizacyjnych oraz są uzasadnione ekonomicznie.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego nie wnosiły uwag do

projektu uchwały.

Ad 8. Omówienie sprawozdania z działalności statutowej oraz wykonania budżetu SP

ZOZ w Kole za rok 2015 - korekta.

Sprawozdanie przedstawiła główna księgowa Pani Elżbieta Marciniak. Poinformowała

radnych, że został wydany wyrok sądowy nakazujący zapłatę odszkodowania dla powodów,

w związku z t:,[11 należało rozwiązać rezerwę na uregulowanie zobowiązania.

Pani Elżbieta Marciniak poinformowała, że do końca roku w szpitalu przychody zostały

zaplanowane na poziomie otrzymanych środków z NFZ, koszty zostały zmniejszone w

porównaniu d roku 2015, przystąpiono do negocjacji umów z podmiotami zewnętrznymi.

Obecnie trwają rozmowy z firmą, która przejęła outsourcing w laboratorium, okazuje się że

szpital zlecaj ący wykonanie badania płaci znacznie więcej za wyniki niż osoba wykonująca te

same badania prywatnie. Główna księgowa powiedziała, że z nakazu Państwowej Inspekcji

Pracy wypłacono pielęgniarkom zalegle środki w kwocie 280 000 zł oraz dokonano zapłaty

podatku od nieruchomości dla Miasta Koła w wysokości 21 000 zł + koszty egzekucyjne.



Burmistrz Miasta Koła po wielokrotnej interwencji dyrektora szpitala umorzył należności za

podatek za 20141'. w kwocie 56 000 zł. Na koniec roku przewiduje zysk dla szpitala w kwocie

619000 zł.

Radny Ryszard Kasiorek

Czy są sprawy sądowe z przed kilku lat, które mogą zakończyć się wyrokiem niekorzystnym

dla szpitala? Ile jest takich spraw?

Pani Elżbieta Marciniak

Tak jak wspomniała wcześniej obecnie trzeba wypłacić odszkodowanie dla powodów w

wysokości 80 000 zł plus odsetki, czyli 100 000 zł. Sprawa jednak trafiła do sądu

apelacyjnego i czekamy na dalsze rozstrzygnięcia. Jest jeszcze kilka spraw sądowych w toku i

również czekamy na rozstrzygnięcia.

Dr Cezary Chmielecki

Przymierza się do zmiany brokera ubezpieczeniowego, obecnie szpital obsługuje firma ElB i

jest ona droższa od innych podmiotów na rynku. Umowa z ww. firmą wygasa w 2017r.

Spotyka się z' przedstawicielami wielu firm, jedna przedstawiła ciekawą propozycję otóż

oprócz uslug ubezpieczeniowych oferuje również pełną pomoc prawną przy sprawach

sądowych. Sprawy, które toczą się są zaszłe i wymagają wyspecjalizowanej pomocy prawnej

ze strony szpitala.

Radny Ryszard Kasiorek

Pamięta jak na początku kadencji na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych zapytał

ówczesną księgową Panią Dorotę Kropidłowską czy jest możliwość zmiany firmy

ubezpieczeniowej uzyskał odpowiedź, że "dla szpitali z górny narzucony jest

ubezpieczyciel" .

Dr Cezary Chmielecki
W przypadku kiedy kończy się umowa, wiele firm przysyła swoje propozycje, można z nimi

wtedy rozmawiać i negocjować korzystne warunki umowy.

Radny Jan Stępiński

Uważa, że szpital z zewnątrz wygląda lepiej, brakuje jeszcze ławek i stojaków na rowery.

Zadaje pytanie odnośnie firmy obsługującej parking w szpitalu?

Dr Cezary Chmielccki

Zgadza się, że wizualnie szpital wygląda lepiej, korytarze zostały odmalowane, z Izby Przyjęć

przeniesiono POZ i opiekę nocą i świąteczną. Firma PROTECH, która obsługiwała parking

ma wypowiedzianą umowę. Okazuje się, że firma nie spłacała wobec szpitala zobowiązań

pieniężnych od lutego 20 l Gr. Dyrektor poinformował, że obecnie całodobową obsługą



parkingu zajmie się firma ochroniarska, wjazd nadal będzie płatny. W planach jest

powiększenie szlabanów przy wjeździe. Niestety nie ma chętnych do położenia kostki

brukowej i utwardzenia terenu pod parking w szpitalu. Koszt takiego zadania wyniósłby

około 300 000 zł i nikt nie jest zainteresowany, aby wykonać ww. inwestycję w zamian za

formę promocji. Dr Chmiclecki dodał, że kostka, która jest składowana przed budynkiem

szpitala będzie przeznaczona na budowę drogi przeciwpożarowej. Dyrektor poinformował, że

gminy z powiatu kolskiego przekazują mało środków dla szpitala, dotacja w kwocie 5 000 zł

nie starczy nawet na zakup specjalistycznego sprzętu.

Radny Ryszard Kasiorek

Czy szpital stara się o pozyskanie środków unijnych?

Dr Cezary Cluuielecki
Obecnie przystc;pujemy do zadania dot. modernizacji Oddziału Chirurgii wraz z blokiem

operacyjnym. "rzcpisy prawne nakazują dostosować się do wymogów unijnych do 2017r.

Planujemy wykonać inwestycje w ciągu 3 lat, koszt wyniesie około 6500000 zł. Remont

obejmie I piet. będą wyremontowane sale z toaletami 1-2 osobowe, sala wybudzeniowa.

Dodał, że jcd.ioczcśnie z remontem należy zapewnić dalsze leczenie pacjentów na oddziale

chirurgii, żeby NFZ dalej przekazywał środki na ten oddział. Musi to być logistycznie

dograne. Dziękuje Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu za pomoc finansową dla szpitala.

Dzięki ternu można było wykonać wiele remontów i zakupić sprzęt medyczny. Planuje

pozyskać środki na utworzenie OIOM- u na oddziale po byłej laryngologii.

Radny Marc i. :':"owalewski
Chciałby p.-czielić się swoimi spostrzeżeniami, otóż poprzednia dyrekcja szpitala w relacji

Zarząd POv iatu, Rada Powiatu prowadziła monolog bez jakiejkolwiek dyskusji, obecnie

widać ten dj~.~,)g. Pan dyrektor chętnie odpowiada na zapytania radnych i uczestniczy w

posiedzeni~,.;h organów powiatu. Radni nie oczekują, że rok 2016 będzie na poziomie

dodatnim, ' lc chcą aby szpital na bieżąco regulował swoje zobowiązania, a powiat kolski

chętnie bcd .: .idzielał dotacji na rzecz kolskiej lecznicy.

Dr Cezary ( I .nielecki
Dodał, że w najbliższym czasie planuje dokonać redukcji osób zatrudnionych w pionie

administracyj '_ m w szpitalu. Uważa, że SP ZOZ w Kole tworzą lekarze i pielęgniarki a cześć

administracyjnu jest jedynie pomocnicza. Zdaniem dra Chmieleckiego trzeba ciąć koszty i

niestety, ale I olnienia są nie uniknione.

Ad 9. Anr '! .l PI'Oj .ktu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/2016 Rady

Powiatu K( I l'iego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości środków



finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Rusin. Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" w

Kłodawie złożyło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wniosek o

dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii

zajęciowej. Całkowity koszt wynosi: 202 978,68 zł z czego:

- 100 000 zł środki z PFRON-u

- 42 085,08 zł - środki z Powiatu Kolskiego

- 48 141,22 zł- środki z Miasta i Gminy Kłodawa

_ 12 752,38 zł - środki własne Stowarzyszenia plus środki od sponsorów.

Członkowie Stowarzyszenia wskazują na dotkliwy brak placówek dla osób

niepełnosprawnych we wschodniej części powiatu kolskiego. Uczestnicy warsztatu z terenu

Kłodawy i gmin ościennych dojeżdżają do wtz na terenie Koła, co jest dla nich bardzo

męczące i czasochłonne. Utworzenie nowego warsztatu dla 20 uczestników przy

Stowarzyszeniu "Sprawni Inaczej" w Kłodawie znacznie popraw! sytuację życiową osób

niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłodawa i okolic.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Utworzenie nowego warsztatu terapii zajęciowej w Kłodawie nie spowoduje zmniejszenia

liczby uczestników warsztatów w mieście Koło?

Inspektor Agnieszka Rusin
Liczba uczestników w warsztatach musi wynosić 40, cały czas mamy komplet osób.

Oczywiście niektóre osoby z Kłodawy teraz przejdą do miejscowego punktu i nie będą

dojeżdżać do Koła, ale mimo to warsztaty w Kole nadal będą funkcjonować. Osoby ze

wschodniej części powiatu będą dowożone do Kłodawy busem, którego właścicielem jest

Stowarzyszenie "Sprawni inaczej", a koszty dojazdu pokryje burmistrz Miasta Kłodawa.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego nie wnosiły uwag do

projektu uchwały. Opinia do ww. projektów uchwał stanowi załącznik m 2 do protokołu.

Ad 10. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2015r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił najważniejsze dane ze sprawozdania z wykonania

budżetu powiatu za 2015r. Budżet na 2015r. uchwalony przez Radę Powiatu Kolskiego po

uwzględnieniu zmian wykonano:



_ plan dochodów w wysokości 75 181 413,14 zł, wykonano 7572 154 163,61 zł, co stanowi

95,97 %
_ plan wydatków w wysokości 76902 83,35 zł, wykonano 69691 047,65 zł, co stanowi

90,62 %, w tym wydatki majątkowe 4350837,66 zł tj. 49,78% - niskie wykonanie

wydatków majątkowych wynika z braku porozumienia z Kopalnią Węgla Brunatnego w

Koninie w sprawie planowanej inwestycji pn.: "Budowa odcinka drogi powiatowej nr

3206P Łuczywno- Drzewce

_ plan przychodów w wysokości 2 737 534,13 zł, wykonano 3 469291,50 zł

_ plan rozchodów 1 016063,92 zł wykonanie 1 016063,92 zł

Skarbnik poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą nr SO-

0954/51 /5/Ko/20 16 z 25 kwietnia 20l6r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez

Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 20 15r.

Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie

zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r. i wnioskują o

udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad 11. Wolne glosy i wnioski.

Radny Zdzisław Domański
Odniósł się jeszcze raz do liczby zatrudnionych wicedyrektorów w Zespole Szkół

Technicznych w Kole. Zarząd Powiatu podjął decyzje, aby w każdej szkole prowadzonej

przez Powiat Kolski zredukowano liczbę wicedyrektorów z dwóch do jednego. Niestety w

Zespole Szkół Technicznych w Kole nadal będzie dwóch wicedyrektorów.

Uważa, że należy zredukować jeden etat.

Wicestarosta Marek Banaszewski
Zespół Szkół Technicznych w Kole przystąpił do realizacji dużego projektu z powiatem

tureckim pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju

gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" dlatego tam jest 2

wicedyrektorów, ponieważ ktoś musi czuwać nad realizacją projektu. Jednak głos Komisji

będzie brany pod uwagę przez Zarząd Powiatu w tej materii.



Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1220.

Protokółowała

Malwi~~ Wfó~~
Przewodnicząca

Komisji S . S ołt1Cznych

Przewodnicząca
Komisji ~kai orządku Pub.

Ge~a Szurgot
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