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Protokół Nr 17/2016

ze wspólnego posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego

i Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 20 maja 2016r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 10.00 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot. Powitała wszystkich obecnych, stwierdzając iż jest

wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Ewa Lewicka - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

- Anna Bednarkiewicz - Wydział Oświaty i Kultury

- Krzysztof Sójecki - Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Kole

- Łukasz Naglewski - Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego Genowefa Szurgot ze względów

organizacyjnych zaproponowała zmianę kolejności omawiania punktów 1 i 2 planowanego

porządku obrad. W głosowaniu członkowie obu komisji wyrazili zgodę na dokonanie tejże

zmiany. Przyjęty porządek posiedzenia był następujący:

l. Omówienie zagadnienia dotyczącego regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kolski.

2. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2015 r.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Omówienie zagadnienia dotyczącego regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kolski.

Zagadnienie przedstawiła Anna Bednarkiewicz, młodszy referent w Wydziale Oświaty i

Kultury. Stwierdziła, że zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli podyktowana jest

spadkiem liczby uczniów szkół publicznych z 2.988 uczniów wg stanu na 30.09.2014 r. do

2.831 na dzień 30.09.2015 roku, czyli spadkiem o 157 uczniów. W tym czasie ilość etatów

nauczycieli spadła nieznacznie, z 302,23 wg stanu na 30.09.2014 r. do 299,40 na dzień

30.09.2015 r. W związku z tak dużym spadkiem liczby uczniów obniża się również

subwencja oświatowa na dany rok. W porównaniu z rokiem 2015, kiedy Powiat Kolski

otrzymał subwencję na poziomie 29.595.167,14 zł, w roku bieżącym dotacja ta wyniosła już



tylko 29.169.435,16 zł, tj. o ponad 425 tys. zł mniej. Spadająca liczba uczniów spowodowała,

iż szkoły i placówki oświatowe nie mieszczą swych wydatków w kwotach otrzymanych z

subwencji oświatowej. W roku 2015 Powiat Kolski dołożył do oświaty około l.500.000 zł.

Dwa spotkania z przedstawicielami Związków Zawodowych zaowocowały wypracowaniem

nowych wskaźników procentowych do regulaminu wynagradzania nauczycieli. W stosunku

do dotychczas obowiązujących, proponowane wartości procentowe dodatków motywacyjnych

są odpowiednio obniżone. W tym wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora obniżona

zostaje z 50 do 35 %, a dla nauczyciela z 25 do 20%. Wskaźnikiem wywołującym

wątpliwości była wysokość miesięcznych środków finansowych przeznaczonych na dodatki

motywacyjne nauczycieli dla poszczególnych szkół. Po uwzględnieniu opinii związków

zawodowych, w dniu llmaja 2016 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o obniżeniu tego

wskaźnika z 5% do 4%.

W dyskusji nad przestawioną informacją dotyczącą regulaminu wynagradzania nauczycieli

głos zabrał Radny Czesław Marek, który potwierdził pogłębiający się problem z

finansowaniem oświaty w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów i obniżeniem subwencji.

Radny Jan Stępiński wyraził opinię o właściwej reakcji Zarządu Powiatu w sprawie

racjonalizowania wydatków oświaty, dodając iż trzeba to robić konsekwentnie. Podobnego

zdania był Radny Ryszard Kasiorek, przytaczając liczby mówiące o wyraźnym spadku liczby

uczniów i nieznacznym tylko spadku liczby nauczycieli. Na zakończenie dyskusji

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Janina Roszkiewicz poinformowała o

napływających sygnałach związanych z likwidacją szkolnych świetlic. Wyraziła nadzieję, że

mimo poszukiwania oszczędności przypadki likwidacji świetlic będą sporadyczne.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego Genowefa

Szurgot zapytała, kto jest za przyjęciem przedstawionego regulaminu. Członkowie

połączonych Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych

jednogłośnie przyjęli regulamin wynagradzania nauczycieli. Obecny na posiedzeniu

przedstawiciel ZNP Zarządu Powiatu w Kole, Krzysztof Sójecki wyraził opinię, że

najważniejsze zapisy regulaminu były już przedmiotem analizy Związku i nie wniesiono do

nich żadnych uwag.

Ad 2. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2015 r.

Pani Dyrektor Ewa Lewicka przedstawiła ocenę stanu sanitarnego sytuacji

epidemiologicznej powiatu kolskiego w roku 2015. Poinformowała, że głównym celem

działalności PfS powiatu kolskiego jest promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad



bezpieczeństwem żywności żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody,

przeciwdziałanie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych,

niezakaźnych i zawodowych. Nadzorem objęto 11 gmin, w tym 7 wiejskich, 3 miejsko-

wiejskie oraz gminę miejską w Kole.

Główne kierunki działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole, to między
. .mnyrru:

- prowadzenie nadzoru nad realizacją programu obowiązkowych szczepień ochronnych,

- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia,

- prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem kosmetyków,

- sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej,

- sprawowanie nadzoru nad ustawowym zakazem wytwarzania lub wprowadzania do obrotu

produktów stwarzających zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,

- prowadzenie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem ochrony

zdrowia pracowników,

- sprawowanie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami,

- sprawowanie nadzoru nad warunkami nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku i

rekreacji dzieci i młodzieży,

- prowadzenie czynności zapobiegawczych lub kontrolnych w przypadku zagrożenia

bezpieczeństwa sanitarnego,

- inicjowanie, organizowanie, koordynowanie nadzorowanie działalności w zakresie
promocji zdrowia iprofilaktyki osób.

Na ocenę całościową stanu sanitarnego sytuacji epidemiologicznej powiatu kolskiego w

roku 2015 składały się:

- sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych w porównaniu z rokiem ubiegłym

(wzrost zachorowań na grypę sezonową i krztusiec, spadek zachorowań na zapalenie wątroby

typu C i typu B, gruźlicę, różyczkę i ospę wietrzną)

- ocena stanu sanitarnego w zakresie Higieny Komunalnej (nadzorem objęto 673 obiekty i

wydano 142 decyzje administracyjne, w tym 72 decyzje merytoryczne i 10 decyzji

płatniczych)

- funkcjonowanie 26 wodociągów sieciowych, z których korzysta 99 % mieszkańców powiatu

kolskiego; przeprowadzono 122 kontrole i wydano 73 decyzje administracyjne,

- stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej (pod nadzorem znajdowało SIę 413

obiektów, w tym 180 w miastach i 233 na terenie gmin, skontrolowano 103 obiekty i wydano



14 decyzji administracyjnych, kontrolowano m.in. domy pomocy społecznej, hotele, motele i

noclegownię, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, zakłady odnowy biologicznej, dworce i

przystanki, stacje paliw, obiekty sportowe, Domy i Ośrodki Kultury oraz parkingi).

- stan sanitarny obiektów służby zdrowia, w tym podmiotów lecznictwa zamkniętego (SP

ZOZ w Kole) i 231 podmiotów leczniczych lecznictwa otwartego (194 w miastach i 37 na

terenie gmin), wydano 24 decyzje, w tym 12 sanitarnych, 3 merytoryczne, 4 wygaszające

postępowanie administracyjne i 5 płatniczych za kontrole kwestionowane, spośród 64

obiektów kontrolowanych niezadowalający stan sanitarno-techniczny stwierdzono w 5

placówkach.

- stan sanitarny w zakresie działań Oddziału Nadzoru do Spraw Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku (rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli PIS obejmuje

1177 zakładów, skontrolowano 425 i oceniono 269), w stosunku do lat ubiegłych poprawie

uległ stan sanitarny i techniczny obiektów, w 523 zakładach żywności i żywienia wdrożono

zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, w stosunku do roku ubiegłego stan

sanitarny uległ poprawie w grupach obiektów: sklepy oraz zakłady żywienia zbiorowego

otwartego. Poprawa ta była możliwa przede wszystkim dzięki wzrostowi świadomości i

odpowiedzialności przedsiębiorców, wdrażaniu procedur/instrukcji dobrej praktyki

produkcyjnej/higienicznej i systemu HACCP, a także dzięki systematycznym kontrolom

prowadzonym przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- stan sanitarny w zakresie działań Oddziału Nadzoru do Spraw Higieny Pracy (nadzorem

objęto 274 zakłady o łącznym zatrudnieniu 9271 osób), stwierdzono poprawę warunków

pracy m.in. poprzez ograniczenie emisji hałasu, nowe systemy wentylacji, ergonomię

stanowisk pracy i modernizacje pomieszczeń socjalno-sanitarnych.

- stan sanitarny w zakresie działań Oddziału Nadzoru do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

(nadzorem objęto 105 obiektów stałych i 17 obiektów sezonowych), stwierdzono poprawę

stanu technicznego placówek, tylko w 4 placówkach nie zachowano standardów dostępności

do urządzeń sanitarnych, w placówkach oświatowych stwierdzono niewystarczającą

infrastrukturę do prowadzenia zajęć dla dzieci z oddziałów "zerowych".

- Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny (w ramach działalności kontrolno-represyjnej wydano 55

decyzji ustalających wysokość opłaty za wykonane czynności, wydano 17 postanowień, 130

opinii sanitarnych oraz przeprowadzono 53 kontrole)

- działalność oświatowo-zdrowotna, ukierunkowana była na przeciwdziałanie następstwom

palenia tytoniu, przeciwdziałanie zażywania środków psychoaktywnych (w tym "dopalaczy"),



propagowanie zdrowego stylu życia (w tym profilaktykę nowotworową oraz przeciwdziałanie

chorobom zakaźnym oraz HIV/AIDS)

- działania kontrolne i represyjne (ogółem w roku 2015 PIS w Kole nadzorował 2153 obiekty,

wykonał 1712 kontroli/wizytacji, wydał 201 postanowień i 853 decyzje oraz nałożył 93

mandaty na kwotę 12700 zł).

- po dokonaniu wnikliwej oceny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

stwierdza, ze bezpieczeństwo sanitarne powiatu kolskiego w roku 2015 zostało zachowane.

W dyskusji członkowie połączonych komisji mieli szereg zapytań, na które odpowiedziała

Pani Dyrektor Ewa Lewicka. Radna Ewa Ochędalska stwierdziła, że efekty działalności

Państwowej Inspekcji Sanitarnej są widoczne doceniane przez społeczeństwo.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Janina Roszkiewicz w imieniu zebranych

podziękowała Pani Dyrektor Ewie Lewickiej za całoroczną pracę i życzyła sukcesów w roku

2016.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego i Komisja Spraw Społecznych pozytywnie

zaopiniowały ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu kolskiego w roku

2015. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Około godz. 10.45, w trakcie realizacji punktu 2 porządku obrad, wszedł na salę Pan Jarosław

Świder reprezentujący Komisję Międzyzakładową Oświaty Wychowania NSZZ

"Solidarność" z zamiarem wyrażenia opinii na temat regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kolski. Prowadząca

obrady, Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego Genowefa Szurgot wyjaśniła

Panu Jarosławowi Świdrowi, że punkt ten został już wprawdzie omówiony na dzisiejszym

posiedzeniu, ale Komisje mogą wznowić obrady z jego uczestnictwem. Pan Jarosław Świder

nie był jednak zainteresowany udziałem w tym posiedzeniu.

Ad 3. Wolne glosy i wnioski.

Radny Jan Stępiński poruszył sprawę składowanej kostki brukowej na terenie SP ZOZ w Kole

i podkreślił dużą zwłokę w rozwiązywaniu tego problemu. Radny Czesław Marek

poinformował zebranych, że p.o Dyrektora SP ZOZ Cezary Chmielecki przestawił już

koncepcję zagospodarowania kostki brukowej, ale pojawiły się wątpliwości natury prawnej co

do możliwości wykorzystania tego materiału na cel inny, niż pierwotnie planowany, tj.

budowę drogi przeciwpożarowej. Radny Czesław Marek wyraził przekonanie, że wkrótce

sprawa ta zostanie definitywnie rozwiązana.
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Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.15.

Prom'rał ,
Wlo.d~!Mv~Jiewicz

dku Publicznego
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