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Protokół Nr 14/2016

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego dnia 24 lutego 2016r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 11.30 przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz.

Powitała wszystkich obecnych, stwierdziła że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu

uczestniczyli: Dorota Szkudlarek- inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz radny

Rafał Ławniczak. Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

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

niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz

trybu izakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu

współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku".

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1 Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek

publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Inspektor Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt uchwały. Uchwała określa tryb udzielania i

rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek

publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Chodzi przede

wszystkim o szkoły, które są tworzone przez stowarzyszenia, dotacja przekazywana jest przez

ministerstwo do spraw edukacji w 12 transzach. Uchwała szczegółowo określa w jaki sposób

przekazać środki, w jakim terminie i jak skontrolować wydatkowanie środków.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Czy zdarzyła się sytuacja, że któraś szkoła musiała zwrócić środki?

Inspektor Dorota Szkudlarek

Na terenie powiatu kolskiego posiadamy trzy szkoły niepubliczne Centrum Nauki "Eureko",

"Z edukacja w przyszłość" w Korzeczniku i Centrum Szkoleniowe Wiedza w Kole.

Dotychczas przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w "Eureko", gdzie wydana



została decyzja o zwrocie dotacji w kwocie 16000 zł. Powodem tego stanu rzeczy było

podanie za dużej liczby uczniów w stosunku do faktycznego stanu.

Radny Rafał Ławniczak

W jaki sposób kontrolowana jest szkoła niepubliczna?

Inspektor Dorota Szkudlarek

Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany poinformować Zarząd Powiatu o liczbie uczniów,

według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca w terminie do dnia 10 każdego

miesiąca. Ta informacja stanowi podstawę do naliczenia dotacji na dany miesiąc. Rozliczenie

dotacji następuje każdego miesiąca. Pracownicy Wydziału Oświaty raz do roku

przeprowadzają kompleksową kontrolę w placówce w zakresie prawidłowości pobrania oraz

wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Sprawozdania z realizacji

Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku".

Inspektor Dorota Szkudlarek poinformowała, że Zarząd Powiatu jest zobligowany do

przedłożenia do 30.04. organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu

współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. W uchwale wymieniona jest:

- liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego;

- liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;

- liczba zawartych umów w trybie art. 19a ustawy tj. realizacj i zadania publicznego

o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert;

- liczba organizacji, z którymi nie została zawarta umowa z przyczyn zależnych

od organizacji;

- wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconym organizacjom

pozarządowym w roku 2015.

Komisja Spraw Społecznych me wnosiła uwag do omówionych projektów uchwał

pozytywnie je zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski

Radny Jan Stępiński

Uważa, że Komisja Spraw Społecznych powinna wystąpić do Zarządu Powiatu Kolskiego ze

stanowiskiem w sprawie przeprowadzonego audytu w szpitalu. Głównym problemem jest

nadal sprawa uregulowania stosunku pracy z Panią Barbarą Graczyk- Malińską. Póki nie



będzie to uregulowane, nie można ogłosić konkursu na nowego dyrektora placówki. Posiada

informacje, że Pani Barbara Graczyk- Malińska jest na zwolnieniu chorobowym, ale

jednocześnie uczestniczy w sympozjach, za które faktury musi regulować szpital w Kole.

Radny Ryszard Kasiorek

Starosta kolski na ostatniej sesji poinformował, że me można skutecznie dostarczyć

wypowiedzenia umowy i pracę Pani Graczyk- Malińskiej, więc nie można ogłosić konkursu

ponieważ nie ma wakatu.

Radny Rafał Ławniczak

Uważa, że Zarząd Powiatu powinien spotkać SIę z radnymi omówić sprawę aktualnej

sytuacji w szpitalu.

Komisja Spraw Społecznych postanowiła wystosować do Zarządu Powiatu Kolskiego

stanowisko w sprawie opracowanego audytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole. Przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz zobowiązała się odczytać

ww. stanowisko na najbliższej sesji Rady Powiatu. Stanowisko stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1200.

Protokółowała:
Malwina Morzycka
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