Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO

BRZ.0012.4.1 .2021
Protokół Nr 23/2021

ze zdalnego posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
w dniu 22 stycznia 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 10.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących

obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter. Każdy
z członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj.

dysponuje odpowiednim

sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność

sieciową.

W posiedzeniu uczestniczyły ponad to:

- Dorota Szkudlarek- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji
- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole

Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Przedecz
na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na
202 Ir.

3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie

Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego
przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Powiat Kolski udzieli pomocy finansowej w

wysokości 2 000 zł Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury,

wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury pod nazwą: „Kujawskie Sypanie Wzorów
Piaskiem”.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest

Powiat Kolski na 2021r.
Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku organ prowadzący opracowuje na dany rok kalendarzowy
plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Powiat

Kolski. Kwoty te wynikają z 0,8% odpisu od wynagrodzenia nauczycieli.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. Opinia stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.

Naczelnik Dorota Szkudlarek dodała, że na najbliższej sesji zostanie także przyjęte sprawozdanie z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w

szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2020r. Rada Powiatu otrzymuje corocznie do

wiadomości sprawozdanie o wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego, które określa art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. W wyniku

przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż nie będzie dopłaty do żadnego ze stopni.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczyciełi na poszczegółnych stopniach awansu

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kołski w 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do

protokołu.
Ad 3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.
Dyrektor SP ZOZ w Kole Iwona Wiśniewska poinformowała o następujących sprawach:
- bieżącej sytuacji związanej z realizacją zadania pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w

Kole wraz z wyposażeniem”. Inwestycja nie zostanie ukończona w pierwotnie planowanym terminie,

taki stan sprawy wynika z faktu wystąpienia dodatkowych prac oraz niedoszacowaniem przez firmę
projektową kosztorysu. Obecnie inspektorzy dokonują analizy wykonanych prac przez Wykonawcę,

aby zweryfikować wycenę dodatkowych prac wykonanych przez Wykonawcę. Termin odbioru został

przesunięty na 26 luty 2021r. oraz dokonano aneksowania umowy w sprawie udzielenia dotacji na
dofinansowanie w/w zadania;
- p. Wiśniewska wystąpiła do Zarządu Powiatu z pismem w sprawie udzielenia pomocy finansowej

na zakup łóżek oraz nowego sprzętu na Oddział Chirurgii;

- sporządzony został program naprawczy SP ZOZ w Kole na lata 2020 - 2022;
- zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego została zmniejszona liczba łóżek dla osób z
pozytywnym wynikiem na Covid- 19 i oczekujących na transport do szpitala jednoimiennego;

Podczas dyskusji radni poruszali temat szczepień na terenie Powiatu Kolskiego. Szczepionka jest

bezpłatna i dobrowolna. Obecnie szczepione są osoby z grupy 0 tj. najbardziej narażone na zakażenie.
Są to pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy domów pomocy społecznej, personel
pomocniczy

i
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w
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domów

w

tym

społecznej.

Od

medycznych,

pomocy

stacjach sanitarno-

05.01.br.

zostało

zaszczepionych już 667 osób z grupy 0, w ostatnich dniach zaszczepiono pensjonariuszy oraz
pracowników DPS-ów.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.15

Protokółowała:
Malwina Morzycka
Przewodniczący
Komisji Spi^aw Społecznych

Spliter

