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Protokół Nr 22/2016

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego dnia 24 października 2016 r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz. Powitała

wszystkich zebranych i stwierdziła, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu ponadto

uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Anna Pajor, Główny

Specjalista - Lilla Urbaniak i Zastępca Dyrektora SP ZOZ w Kole - Iwona Wiśniewska.

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja Zarządu Powiatu Kolskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w roku

szkolnym 2015/2016, w tym o wynikach matur i egzaminów zawodowych.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Kolski.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie Regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja Zarządu Powiatu Kolskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w

roku szkolnym 2015/2016, w tym o wynikach matur i egzaminów zawodowych.

Informację przedstawiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Dokonując analizy liczby uczniów szkół publicznych dla których Powiat Kolski jest organem

prowadzącym, stwierdziła spadek liczby uczniów o 342 w okresie 30.09.2014-30.09.2016,

przy czym największy spadek dotyczył Zespołu Szkół Technicznych w Kole (118) i Zespołu

Szkół ReKU w Kościelcu (113). Poinformowała, iż spadek liczby uczniów niesie za sobą

znaczne obniżenie subwencji oświatowej, a sytuacja prawdopodobnie nie ulegnie poprawie

także po wdrożeniu nowych założeń rozwoju oświaty. Wyraźny spadek liczby uczniów



obejmuje również szkoły niepubliczne. Anna Pajor dodała, że spadek liczby nauczycieli jest

nieadekwatny do spadku liczby uczniów, co przy mniejszej subwencji powoduje coraz

większe napięcia w budżecie Powiatu Kolskiego. Wobec narastających trudności rozważane

jest przeniesienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Zespołu Szkół

Technicznych i budynku Bursy Szkolnej w Kole, ale nie wiadomo czy uda się tego dokonać

do dnia l września 20 l 7 r.

Mimo ograniczonej ilości środków podkreślić trzeba duże osiągnięcia uczniów naszych szkół

w rywalizacji sportowej oraz w licznych olimpiadach i konkursach wiedzy przedmiotowej.

Zakres przedsięwzięć o charakterze inwestycyjno-remontowym dostosowany był do

aktualnych możliwości budżetowych poszczególnych placówek. Największym zakresem prac

remontowych objęto internat ZSRCKU w Kościelcu.

W dalszej części swej wypowiedzi Anna Pajor poinformowała, iż wyniki matur i egzaminów

zawodowych w szkołach powiatu kolskiego nie wypadły najlepiej, co może też świadczyć o

niewłaściwym podejściu części uczniów do nauki. Wysoko należy ocenić zdawalność

egzaminów zawodowych w ZSEA w Kole, która w przypadku technika-ekonomisty wyniosła

94.3% przy wskaźniku wojewódzkim 79,9%. Dla porównania, na 228 uczniów Zespołu Szkół

Technicznych przystępujących do egzaminu, kwalifikacje zawodowe uzyskało 155, tj. 68%.

W dyskusji radny Jan Stępiński stwierdził, że oświata w powiecie kolskim wymaga

merytorycznej oceny, gdzie powinny być kierowane środki i w jakiej wysokości. Istotnym

jest określenie działań, które trzeba podjąć, by doprowadzić do bardziej radykalnych zmian.

W najbliższym czasie Zarząd Powiatu musi się zmierzyć z tymi problemami, bo w

przeciwnym razie może zabraknąć środków na funkcjonowanie oświaty.

Radna Genowefa Szurgot stwierdziła, że przyczyną obecnej sytuacji w dużej mierze jest brak

reakcji i pomocy ze strony władz centralnych oraz przerzucanie problemów na organy

samorządowe.

Radny Jan Stępiński dodał, że jednym z powodów obecnych trudności jest Karta Nauczyciela,

która często uniemożliwia bardziej racjonalne gospodarowanie etatami nauczycieli i

personelu pomocniczego w sytuacji, gdy z roku na rok w szkołach ubywa dzieci i młodzieży.

Innych wypowiedzi i uwag nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała

przedłożoną Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Kolski.



Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Anna Pajor,

która w uzasadnieniu poinformowała, że w myśl art. 30 ust.6 ustawy - Karta Nauczyciela

obowiązkiem organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, będącego organem

samorządu terytorialnego, jest określenie w drodze regulaminu zasad wynagradzania

nauczycieli, tak ażeby średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

placówkach prowadzonych przez Powiat było zgodne ze średnim wynagrodzeniem

określonym wart. 30 ust. 3 i 4 wymienionej ustawy. Anna Pajor stwierdziła, że projekt

niniejszej uchwały został uzgodniony z organizacjami związkowymi zrzeszaj ącymi

nauczycieli.

Członkowie Komisji nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowali. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie Regulaminu dotyczącego wysokości oraz

zasad przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Kolski.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Anna Pajor,

która w uzasadnieniu poinformowała, że art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkołę obowiązek określenia wysokości dodatku

mieszkaniowego dla nauczycieli oraz zasad jego przyznawania i wypłacania, wobec

powyższego istnienia potrzeba przyjęcia niniejszej uchwały. Anna Pajor stwierdziła, iż

projekt uchwały został skonsultowany ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

pracującymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski.

Członkowie Komisji nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowali. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Główny Specjalista Lilla Urbaniak, która w uzasadnieniu

poinformowała, że zgodnie z art. 42 ustawy z 15.04.2011 roku o działalności leczniczej,

statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest podstawowym

dokumentem określającym, m.in.: cele i zadania zakładu, jego organy, strukturę

organizacyjną, formę gospodarki finansowej, a także kompetencje i skład Rady Społecznej.

Przedłożone zmiany mają charakter organizacyjny i są uzasadnione ekonomicznie, w związku

z czym uchwalenie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole jest celowe.



Członkowie Komisji nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowali. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 5. Wolne glosy i wnioski.

Korzystając z obecności Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Kole Iwony Wiśniewskiej, radny Jan

Stępiński zapytał o przebieg prac remontowo-inwestycyjnych na terenie kolskiego szpitala. W

odpowiedzi Iwona Wiśniewska poinformowała, że wkrótce zakończy się I etap budowy

parkingu, a w trakcie realizacji jest budowa drogi przeciwpożarowej. Jednocześnie trwają

rozmowy z firmą podejmującą się rozbudowy budynku szpitala. Remont budynku dawnej

portierni powinien zostać ukończony w terminie do dnia 31 grudnia br.

Przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz poinformowała o potrzebie odbycia spotkania w

siedzibie Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej". Przyjęto

propozycję Pani Przewodniczącej, by udać się na takie spotkanie bezpośrednio po

zakończeniu obrad najbliższego posiedzenia Komisji w miesiącu listopadzie.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1200
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