BRZ.0012.3.10.2015
Protokół Nr 1012015
ze wspólnego

posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego
i Komisji Spraw Społecznych
odbytego w dniu 28 października 2015r.

Posiedzenie

otworzyła o godz. 1300 przewodnicząca

Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot, powitała wszystkich obecnych, stwierdził, iż jest wymagane
quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
- Iwona Madalińska - inspektor Wydziału OK.
- Amelia Woźniak - naczelnik Wydziału Finansów
- Lilla Urbaniak - główny specjalista ds. pracowniczych
- Robert Jokiel- Kierownik PCZK Inspektor Wydziału PZ
Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.
Porządek posiedzenia:
l.

Informacja Zarządu Powiatu Kolskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2014/2015, w tym o wynikach matur i egzaminów zawodowych.

2. Analiza projektu

uchwały

w sprawie udzielenia

pomocy

finansowej

w roku 2015

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole na realizację zadań z dziedziny
upowszechnienia dóbr kultury.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego

Programu Zapobiegania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata
2015-2018".
4.

Analiza projektu

uchwały

w sprawie

wyboru podmiotu

uprawnionego

do badania

sprawozdania finansowego.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie powiatu na 20 l5r.
6. Wolne glosy i wnioski.
Ad 1. Informacja

Zarządu Powiatu Kolskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w

roku szkolnym 2014/2015, w tym o wynikach matur i egzaminów zawodowych.
Informację omówiła Pani inspektor Iwona Madalińska.

Zgodnie z przepisami

ustawy o

systemie oświaty Zarząd Powiatu Kolskiego w terminie do 31 października zobowiązany jest
przedstawić Radzie Powiatu Kolskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za
poprzedni rok. Dane zebrane na podstawie SIO wykazały spadek liczby uczniów. Wg danych

na dzień 31.03.2014r. uczniów było 3121 a na dzie1130.09.2015r. odnotowano 2923 uczniów
(razem w 5 oddziałach). Spadek liczby uczniów nie przekłada się wprost na ilość etatów
nauczycielskich.
także

zmiany

nauczycielskimi.

Składa się na to wiele czynników, m.in. wcześniejsze ilości nadgodzin, a
programowe
Pani

zwiększające

Madalińska

ilość grup,

omówiła

a co za tym

pokrótce

osiągnięcia

idzie

sportowe

godzinami
uczniów.

Przeprowadzone remonty i inwestycje w kolskich placówkach oświatowych:
- Liceum Ogólnokształcące w Kole- kwota 53 402,84 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole - kwota 114 321,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kole -18359,84

zł

- ZSRCKU w Kościelcu - 195 697,68 zł
Na koniec przedstawione zostały wyniki matur i egzaminów zawodowych.
Przystąpiono do dyskusji
Radny Jan Stępiński
l. Która szkoła z powiatu kolskiego jest liderem w rankingu zdawalności matur?
2. Ubywa uczniów, czy w związku z tym jest mniejsza subwencja?
3. Sprawa przeniesienia SOS- W w Kole do ZST w Kole.
Pani Iwona Madalińska
l. Jeżeli chodzi o zdawalność matur, to najlepsza jest w LO w Kole.
2. Mniejsza liczba uczniów powoduje, że otrzymujemy mniejsze dotacje, dyrektorzy muszą
ciąć około 20% kosztów utrzymania.
Radny Czesław Marek
Jeżeli chodzi o przeniesienie SOS- W w Kole, to rozpatrywane były trzy warianty:
I. przeniesienie ZSE-A w Kole i połączenie z ZST w Kole, natomiast w budynku ekonomika
miał być SOS- W w Kole,
II. przeniesienie SOS~W w Kole do ZST w Kole na ul. Kolejową,
III. wybudowanie nowego obiektu dla SOS- W w Kole.
Zdecydowano się na wariant najmniej kosztowny i uczniowie SOS- W będą przeniesieni na
ul. Kolejową.

Obecnie przygotowywana

jest dokumentacja

projektowa,

bowiem trzeba

będzie wprowadzić kilka zmian i dostosować budynek dla osób niepełnosprawnych.
chodzi o stary budynek SOS- W w Kole, to burmistrz miasta Koła zainteresowany

Jeżeli
był

kupnem obiektu. Ma on w planach sprzedaż budynku na ul. Dąbskiej a pracowników ośrodka
pomocy społecznej i MZUK
uczniów do 09.20 16r.

przeniósłby właśnie do tego budynku. Planuje się przenieść

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację (opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu),
członkowie Komisji na koniec uznali, że cieszą sukcesy sportowe uczniów naszych placówek
oświatowych, szkoda tylko, że mamy tak mało laureatów z przedmiotów ścisłych.
Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole na realizację zadań z dziedziny
upowszechnienia dóbr kultury.
Pani Madalińska

poinformowała,

możliwość pozyskania

że Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole ma

czasopism

ze zbiorów lwowskich na temat zachowania

cennego

dziedzictwa kulturowego Koła i regionu kolskiego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu
Kolskiego proponuje udzielenie wsparcia finansowego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kole w wysokości 3 414,00 zł z przeznaczeniem na ww. cel.
Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała.
Ad 3. Analiza
Zapobiegania

projektu

uchwały

Przestępczości

w sprawie

oraz Ochrony

przyjęcia

"Powiatowego

Bezpieczeństwa

Obywateli

Programu
i Porządku

Publicznego na lata 2015-2018".
Projekt uchwały omówił Pan Robert Jokiel. Do najważniejszych zadań organów administracji
publicznej należy utrzymanie porządku i bezpieczeństwa
będzie

realizowany

w

latach

2015-2018.

Program

obywateli. Opracowany program
jest

dokumentem

obejmującym

najistotniejsze zagrożenia, jakie mogą wystąpić na terenie Powiatu Kolskiego oraz wskazuje
sposoby i procedury ich zapobiegania w celu utrzymania właściwego porządku publicznego i
bezpieczeństwa
publicznych

obywateli.

i miejscach

Do głównych
zamieszkania,

zagrożeń należy bezpieczeństwo
ruchu drogowym,

w miejscach

dzieci i młodzieży,

przemocy w rodzinie, dziedzictwa narodowego, przeciwpożarowe,

w SIeCI,

infrastruktury powiatu,

imprez masowych.
Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała.
Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego.
Projekt omówiła Pani Lilla Urbaniak. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wyboru
podmiotu uprawnionego

do badania sprawozdań

finansowych

do wykonywania

badania

sprawozdania finansowego dokonuje Rada Powiatu, jako organ zatwierdzający sprawozdanie
finansowe jednostki. Spośród podmiotów posiadających uprawnienia do badania sprawozdań
finansowych

wybrano

firmę Controlling

Kancelaria

Biegłych

Rewidentów

Kaczmarek,

Adamczyk Sp.J. ul. Plac Szkolny 11 62 -400 Słupca, która zaoferowała naj niższą cenę za
wykonanie

w/w

sprawozdania.

Jednocześnie

ma

ona

znaczne

doświadczenie

w

przeprowadzaniu

badań sprawozdań

finansowych

samodzielnych

publicznych

zakładów

opieki zdrowotnej.
Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała.
Pani Lilla Urbaniak poinformowała,
uchwały w sprawie wprowadzenia

że na najbliższej sesji zostanie wprowadzony projekt
zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole. Przedstawiła Komisji postanowienia uchwały, które polegają na
wprowadzeniu zmiany w § 15 Statutu SP ZOZ w Kole, który otrzymuje brzmienie:
"1.W razie nieobecności Dyrektora zastępują go według kolejności:
l) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, a pod jego nieobecność:
2) Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Gospodarczych, a pod jego nieobecność:
3) osoba upoważniona przez Dyrektora.
2. Dyrektor wyznacza na stałe osobę, o której mowa w ust. 1 pkt. 3.
3. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej
50.000,00zł wymaga łącznej reprezentacji dwóch osób wymienionych w ust. 1 oraz
Głównego Księgowego jeśli nie jest osobą wyznaczoną, zgodnie z ust.2.
Proponowane zmiany mają na celu lepsze zabezpieczenie interesów szpitala w zakresie
reprezentacji

w momencie

zbiegu nieobecności

Dyrektora

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole i jego Zastępców spowodowanej np. chorobą.
Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały, pozytywnie go zaopiniowała (załącznik nr 3)
Przystąpiono do dyskusji
Radny Jan Stępiński
l. na co będzie przeznaczona kostka brukowa, która jest na terenie szpitala?
2. jak wygląda sprawa audytu , który ma być przeprowadzony w szpitalu?
Radny Czesław Marek
Kostka będzie przeznaczona na budowę drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole. Postępowanie
przetargowe jest już zakończone, wygrała firma KMIEĆ, która zaoferowała cenę 83 000 zł.
Powiat Kolski na zakup ww. kostki przeznaczył kwotę 52 000 zł.
Pani Lilla Urbaniak
Zarząd powiatu podpisał kolejny aneks do umowy, który postanawia, że do końca 10.20 l5r.
mamy

przekazać

wszystkie

dokumenty,

które

potrzebuje

firma

audytorska.

Szpital

systematycznie przekazuje kolejne dokumenty, pracownicy starostwa skanują je, a następnie
wysyłamy

do firmy

KNOW

BOW.

najbliższym czasie, aby porozmawiać

Prawdopodobnie

pracownik

firmy przyjedzie

z Panem dyrektorem i pracownikami

otrzymania całej dokumentacji firma ma 6 tygodni na sporządzenie wyników.

w

szpitala. Od

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie powiatu na
2015r.
Pani Amelia Woźniak przedstawiła proponowane przez Zarząd Powiatu Kolskiego zmiany.
Plan dochodów po zmianach kształtuje się w kwocie 75 143 991,41 zł.
Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 232417,00 zł na działy:
a) oświata i wychowanie - l 000,00 zł (dotacja otrzymana w ramach rezerwy celowej, z
przeznaczeniem

na zakup książek nie będących podręcznikami

do bibliotek szkolnych

zgodnie z programem rządowym .Ksiązki naszych marzeń")
b) pomoc społeczna - 231 417,00 zł (zwiększa się plan dochodów w kwocie 62000,00 zł z
tytułu wpływów na dofinansowanie

dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej;

kwota 28 000,00 zł z tytułu wpływów na dofinansowanie dziecka w rodzinie zastępczej;
kwota 141 417,00 zł zwiększenie

dotacji celowej dla DPS w Kole

na 2015r. od

Wojewody Wielkopolskiego)
Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 76865461,62

zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 328 052, 00 zł na dział:
a) administracja publiczna- kwota 20 000,00 zł
b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 16 251,00 zł
c) różne rozliczenia - 53 141,00 zł
d) oświata i wychowanie - 224857,00 zł
e) ochrona zdrowia - 400,00 zł
f) pomoc społeczna- 13 403,00 zł
Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 560 469,00 zł na działy:
a) administracja publiczna - 20 000,00 zł (wydatki związane z remontem w Starostwie
Powiatowym)
b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 16 251,00 zł (z przeznaczeniem
na zakupy rzeczowe)
c) oświata i wychowanie - 217 315,00 zł
- szkoły podstawowe specjalne - kwota 17 658,00 zł z czego:

l 250,00 zł przeznacza się

na zakup książek nie będących podręcznikami, w ramach programu rządowego "Książki
naszych marzeń"; kwota 6 408,00 zł nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
kwota

10 000,00

zł przeznaczona

będzie na "Opracowanie

koncepcji

projektowo-

kosztorysowej adaptacji pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS- W w
Kole"

- licea ogólnokształcqce

- kwota 40538,00

czego 15 000 zł adaptacja pomieszczenia

zł (LO w Kole - kwota 21 402,00 zł, z
piwnicy na salę ćwiczeń dla dziewcząt;

kwota 6402,00 zł nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
ZSP w Kłodawie - kwota 19 136,00 zł z czego 17000 zł uzupełnienie środków na
wynagrodzenia, 2 136,00 zł nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej)
- szkoły zawodowe - kwota 159 119,00 zł (ZST w Kole - 41 539,00 zł z czego 32997,00

zł stanowi wypłata odprawy pośmiertnej

i dodatkowego

wynagrodzenia

rocznego a kwota 8 542,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
ZSE-A w Kole 6 402,00 nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
ZSP w Kłodawie - 104 771,00 zł uzupełnienie środków na wynagrodzenia;
ZSRCKU

w Kościelcu

6407,00

zł nagrody

Starosty

z okazji

Dnia Edukacji

Narodowej)
d) ochrona zdrowia - 50 400,00 zł (kwota 50000 zł stanowi dotacje z budżetu powiatu dla
SP ZOZ w Kole na dofinansowanie

do zadania pn.: "Zakup sprzętu medycznego na

potrzeby Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole", natomiast kwota 400 zł przeznaczona
zostanie na organizację XXII Konferencji Kardiologiczno- Chirurgicznej)
e) pomoc społeczna - 244820,00 zł
- placówki opiekuńczo- wychowawcze - 73 500,00 zł dofinansowanie
placówkach opiekuńczo-

pobytu dzieci w

wychowawczych;

- domy pomocy społecznej - kwota 141 417,00 zł - dotacja dla DPS ul. Blizna w Kole 79378,00 zł; zwiększa się plan wydatków w DPS ul. Poniatowskiego w Kole - 62039,00
zł z przeznaczeniem

na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,

zakup energii oraz na

zapłatę za usługi);
- rodziny zastępcze - 16500,00 zł dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;
- powiatowe centra pomocy rodzinie - 13403,00 zł środki wydatkowane na regulacje płac
pracowników.
f) edukacyjna opieka wychowawcza-

8 542,00 zł (nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji

Narodowej dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kole w kwocie 4 271,00 zł oraz
dla pracowników Bursy Szkolnej w Kole kwota 42170,00 zł)
g) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 141,00 zł dotacja dla PiMBP w Kole na
realizację zadania z dziedziny upowszechniania

dóbr kultury w zakresie sprowadzenia

gazet kolskich z zasobów Lwowskiej Narodowej

Naukowej

Wasyla Stefanka, chodzi o czasopisma z lat międzywojennych.

Biblioteki

Ukrainy im.

Pani Amelia Woźniak poinformowała,

że będą dodatkowe zmian na seSJI Rady Powiatu,

dotyczą one:
a) zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną pomocą finansową z
Gm. Kłodawa na zadanie pn.: "Remont chodników

w ciągu dróg powiatowych

w

miejscowości Kłodawa" - 50 000,00 zł;
b) zwiększenie

planu

dotacji

celowych

w

ramach

rezerwy

celowej

na

2015r.

z

przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, zakup materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych - 5 804,36 zł;
c) zwiększa

się dotacja

celowa

od Wojewody

Wielkopolskiego

dla DPS

w Kole

ul. Poniatowskiego 25 - 14 666,00 zł i DPS w Kole ul. Blizna 8 799,00 zł.
Pani naczelnik powiedziała,

że Zarząd Powiatu proponuje udzielenie pomocy finansowej

Gminie Babiak w formie dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem
wykonanie przedsięwzięcia

na

pn.: "Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac

Wolności, Wiosna Ludów" na odcinku o długości 804,47 m. Gmina Babiak składa wniosek
do Wojewody Wielkopolskiego

o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Komisje nie wnosiły uwag do projektu uchwały.
Ad 6. Wolne glosy i wnioski.
Nikt nie zgłaszał.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14°5
Protokółowała
Malwina Morzycka

Przewodnicząca
Komisji S'

Spo~ccznych

RO~~

