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Protokół Nr 21/2016

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego dnia 26 września 2016 r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1100 przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz. Powitała

wszystkich obecnych, stwierdziła że Komisja posiada quorum.

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowej

wKole.

2. Ocena przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

3. Informacja z wykonania budżetu powiatu kolskiego za I półrocze 2016 r.

Miejskiej Biblioteki Publicznej

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Kole.

Informację przedstawiła p. Aleksandra Kowalska - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Kole. Poinformowała o obchodach 70-lecia Biblioteki w 2015 r.

Książnica przebyła długą drogę. Z placówki o bardziej niż skromnych warunkach lokalowych

i małym księgozbiorze, przeistoczyła się w instytucję nowoczesną, o szerokiej ofercie

usługowej skierowanej do każdej grupy użytkowników oraz stale rozwijającą się.

Do zadań biblioteki publicznej należy:

• gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,

• pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-biograficznej; organizowanie obiegu

wypożyczeń międzybibliotecznych; opracowanie i publikowanie biografii regionalnej,

a także innych materiałów o charakterze regionalnym,

• zapewnienie odpowiedniej kadry instruktorskiej,

• wsparcie merytoryczne i prawne bibliotek,

• analiza pracy bibliotek podległych,

• pomoc w automatyzacji bibliotek,



• organizacja imprez kulturalno- oświatowych o charakterze powiatowym.

Budżet biblioteki realizowany był zgodnie z planem i wymogami ustawy o finansach

publicznych. Zachowana została dyscyplina budżetowa.
PiMBP w Kole stale powiększa zakres proponowanych użytkownikom usług, wychodząc

naprzeciw ich potrzebom. Uczniowie szkół podstawowych i średnich mają dostęp do zestawu

lektur szkolnych, opracowań, analiz i interpretacji utworów oraz kontekstów literackich.

Czytelnia posiada kolekcję bogato ilustrowanych wydawnictw albumowych z historii sztuki.

Podstawowym zadaniem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych

i samokształceniowych społeczności lokalnej. Placówka wiele uwagi poświęca zagadnieniom

dotyczącym wiedzy o własnym rejonie. Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały

biblioteczne oraz dokumentację jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego.

W 2015 roku biblioteka zarejestrowała 3701 użytkowników. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa

wyniósł 16 na 100 mieszkańców. Ogółem zanotowano 41566 odwiedzin. W 2015 roku

czytelnicy (zarejestrowani) wypożyczyli 66682 wolumenów. Wskaźnik wypożyczeń na 100

mieszkańców wyniósł 299 jednostek inwentarzowych. W Bibliotece odbywały się spotkania

autorskie, kursy komputerowe, wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomiczno

Administracyjnych w Kole zorganizowano narodowe czytanie.

Rozpoczęto dyskusję.
Radny Jan Stępiński zapytał jaki jest udział Powiatu i Miasta w opłacie za wynajem. Pani

Kowalska poinformowała, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, podała ogólną kwotę

jaką Biblioteka uiszcza za wynajem pomieszczeń - 6.358,00 zł. Obecna na posiedzeniu

Komisji p. Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przekazała, że Powiat udziela

Bibliotece dotacji na działalność (w budżecie na 2016 r. kwota ta wyniosła 97.860,00 zł),

w ramach której czynsz prawdopodobnie nie jest ujęty.
Radny Czesław Marek zapytał czy pracownicy są zadowoleni z nowej siedziby jednostki oraz

czy młodzież korzysta z zasobów Biblioteki. Dyrektor Kowalska poinformowała, że są bardzo

zadowoleni z nowej siedziby i warunków w jakich pracują, W kwestii korzystania

z Biblioteki przez młodzież przekazała, że wypożyczają głównie lektury szkolne oraz

korzystają z parku elektronicznego jakim dysponuje jednostka.
Radna Genowefa Szurgot pytała na jakim etapie współpracy jest Biblioteka ze

Stowarzyszeniem Klub Seniora "Trzecia Zmiana", czy jednostka włącza się w organizację

Powiatowego Dnia Seniora.
Pani Kowalska oznajmiła, że Klub zmienił siedzibę. Biblioteka w ramach współpracy

z Klubem organizuje kursy komputerowe oraz udostępnia pomieszczenie dla grupy seniorów
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uczestniczących w kursie języka angielskiego. W organizację Dnia Seniora Biblioteka nie

włącza się. Radny Czesław Marek poinformował, że pismo Klubu Seniora w tej sprawie

wpłynęło do Zarządu Powiatu, Zadanie nie było zaplanowane w budżecie powiatu dlatego

Stowarzyszeniu zostanie zaproponowana możliwość włączenia się Powiatu w organizację

imprezy poprzez jej zabezpieczenie przez służby (Policja, Straż Pożarna, opieka medyczna).

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. Opinia

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2. Ocena przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Informacje przedstawiła p. Dorota Szkudlarek - Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury

i Sportu. Członkowie Komisji otrzymali zestawienie działań podjętych przez poszczególne

szkoły. Stanowi ono załącznik nr 4 do protokołu.

Przystąpiono do dyskusji.

Radny Ryszard Kasiorek zapytał czy w związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora Zespołu

Szkół Technicznych w Kole p. Mikusik zapoznał się już z funkcjonowaniem szkoły.

Pani Szkudlarek poinformowała, że do Wydziału nie docierają żadne sygnały aby w szkole

działo się coś złego w związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora.

Radny Czesław Marek przekazał, że w ZST w Kole nadal funkcjonuje dwóch

wicedyrektorów. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Mikusika na jednym z posiedzeń

Zarządu Powiatu wynika, że zostały z nimi zawarte umowy na czas nieokreślony i należy

w maju przyszłego roku podjąć działania aby dostosować funkcjonowanie szkoły do zaleceń

Zarządu Powiatu.

Radny Jan Stępiński dopytywał z czego wynika taka sytuacja.

Pani Szkudlarek przekazała, że wicedyrektorzy oprócz umów na czas nieokreślony zostali

uwzględnieni w arkuszu organizacyjnym szkoły, który jest już zatwierdzony. Jeżeli w szkole

pozostanie jeden wicedyrektor drugiemu należy zapewnić etat, ponieważ obecnie mają zniżkę

etatu, a to na chwilę obecną nie będzie możliwe.

Radny Ryszard Kasiorek zapytał czy zmniejszyła się liczba etatów nauczycieli.

Inspektor Szkudlarek poinformowała, że liczba etatów uległa zmniejszeniu o 10 etatów

przeliczeniowych.

Radny Sebastian Szczesiak pytał czy w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Zespołu

Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych przez p. Drożdżewskiego jest zgodne z prawem aby

jego żona pełniła funkcję kierownika hali sportowej przy ZSE-A w Kole.

Pani Szkudlarek przekazała, że jest to zgodne z prawem.
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Radny Ryszard Kasiorek pytał jak w szkołach wygląda kwestia nauczycieli, którzy nabyli

prawa emerytalne.

Pani Szkudlarek oznajmiła, że nie można zwolnić nauczycieli, którzy nabyli prawa

emerytalne z uwagi na brak możliwości prawnych.

Radny Jan Stępiński zapytał czy Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole

zostanie przeniesiony do Zespołu Szkół Technicznych w 2017 roku.

Wicestarosta potwierdził, że takie działanie będzie podejmowane w przyszłym roku.

Na tym dyskusję zakończono.

Ad 3. Informacja z wykonania budżetu powiatu kolskiego za I półrocze 2016 r.

Informację przedstawiła p. Amelia Woźniak Naczelnik Wydziału Finansów. W I półroczu

2016 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego realizowane były zadania własne, zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie

zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu

terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym

do sektora finansów publicznych.

DOCHODY: plan 80005237,00 zł

wykonanie 39085429,82 zł co stanowi 48,85%

O poziomie wykonania dochodów bieżących zadecydowały:

- wyższe niż wstępnie planowano wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej,

- przekazanie subwencji oświatowej w miesiącu czerwiec na lipiec

O poziomie wykonania dochodów majątkowych zadecydowały:

- dotacje na zadania inwestycyjne z gmin planowane są na II półrocze br.

- brak porozumienia z Kopalnią Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie S.A. na

sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-

Drzewce.

WYDATKI: plan 82 070 014,28 zł

34 027 122,01 zł co stanowi 41,46%wykonanie

Niskie wykonanie wydatków wynika:

- z braku porozumienia z Kopalnią Węgla Brunatnego w Koninie w sprawie inwestycji pn.:

"Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce",

- większość inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji,

- wydatki inwestycje w oświacie realizowane będą w II półroczu br.- trwają prace

przygotowawcze.
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W budżecie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, zaciągniętego

kredytu irozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.
Plan Wykonanie

Przychody w wysokości 3080841,20 zł 4916343,54 zł

-wolne środki w wysokości 3080841,20 zł 4916343,54 zł

Rozchody w wysokości l 016063,92 zł 508031,96 zł

-spłaty kredytów i pożyczki w wysokości 1 016063,92 zł 508 031,96 zł

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku powstała nadwyżka budżetowa

w wysokości 5 058 307,81 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości

2 064 777 ,28 zł.
Radny Jan Stępiński zapytał czy istnieje zagrożenie wykonania budżetu.

Pani Woźniak poinformowała, że środki zabezpieczone w budżecie na oświatę będą

niewystarczaj ące.
Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. Opinia

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Komisji p. Roszkiewicz poinformowała, że Prezes Kolskiego

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" p. Molicki zaprasza członków

Komisji na wyjazdowe posiedzenie do siedziby Stowarzyszenia. Komisja wyraziła zgodę,

termin posiedzenia zostanie ustalony.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1215

pro~~~~~\co-
Anna Kr~iI1'Ska

Przewodnicząca
Komisji Spra Społecznych
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