BRZ.O 12.4.26.2017

Protokół Nr 26/2017
z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 23 stycznia 2017 r.

Posied enie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca

Komisji Janina Roszkiewicz. Powitała

wszyst ich obecnych, stwierdziła że Komisja posiada quorum.

- p. An a Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Lista st nowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porz

1. Sprawozdanie
stopniach

z wysokości

średnich wynagrodzeń

awansu zawodowego

nauczycieli

w szkołach prowadzonych

na poszczególnych
przez Powiat Kolski

w 2016 roku.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego

im. Św. Mikołaja w Kole.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych
oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1.

prawozdanie

stopni ch
w 201

Spraw

awansu

z wysokości
zawodowego

w

szkolach

nauczycieli

prowadzonych

na poszczególnych

przez

Powiat

Kolski

roku.
omówiła p. Anna Pajor Naczelnik

Przeds awiła wysokość
awans

średnich wynagrodzeń

średnich wynagrodzeń

Wydziału

nauczycieli

Oświaty, Kultury i Sportu.
na poszczególnych

stopniach

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2016 roku. W wyniku

przepr wadzonej

analizy

stwierdzono,

iż nie będzie

zdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

dopłaty

do żadnego

ze stopni.

Ponowi wniosek o dokonanie analizy wydatków na oświatę. Zaproponował aby na jednym
zeń Komisji spotkać się z członkami Zarządu Powiatu Kolskiego i omówić powyższy

Radn

zesław Marek

Podkre lił, że analizy wydatków na oświatę powinno się dokonać z uwzględnieniem
planowane

- przeniesienie

Specjalnego

zmian

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,

pomoc a będzie również informacja o wysokości "metryczki". Radny zapytał również czy
zmniej zyła się liczba etatów w oświacie.
Pani A na Pa' or
Potwie dziła, że jest o 10 etatów przeliczeniowych mniej.
~~~~~~!...2_~~!J.!,...~
przez

...2R~o~s:o!.!z:!:k~ie~w~ic~z
zaproponowała

ustalenie terminu wnioskowanego

. Stępińskiego spotkania w kwietniu po otrzymaniu informacji o wysokości subwencji

oświat wej,
p. Stępińskiego

metryczki.

Następnie

Przewodnicząca

poddała

pod

głosowanie

wniosek

w sprawie spotkania z członkami Zarządu Powiatu celem dokonania analizy

Komis a głosowała następująco: 7 głosów za, 1 głos wstrzymujący

Ad 2. Analiza projektu

się. Wniosek stanowi

uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby

a Szkolno-Wychowawczego

Specjalnego

im. Św. Mikołaja w Kole.

Projek uchwały omówiła p. Anna Pajor Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Zmian siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole
podyk owana
demo

jest

aficznymi

warunkami

- zmniejszająca

w Kol . Zmiana siedziby
oraz s owoduje obniżenie

stworzy

lokalowymi,

względnymi

ekonomicznymi

się liczba uczniów korzystających

oraz

z Bursy Szkolnej

lepsze warunki do racjonalnego zarządzania obiektem

kosztów funkcjonowania

tych jednostek oświatowych. Zmiana

siedzi y ma nastąpić z dniem 1 września 2017 r.
Marek

Banaszewski

przedstawił

wynik

postępowania

przetargowego

związ nego z koniecznością adaptacji pornieszczeń na potrzeby SOSW w Kole.
Czło

owie Komisji nie mieli uwag do przedstawionego

projektu uchwały i jednogłośnie

pozyt wnie go zaopiniowali. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
dotac i niepublicznym

szkołom

i placówkom

o uprawnieniach

i rozliczania

szkół i placówek

publi znych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Projekt uchwały omówiła p. Anna Pajor Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
inform jąc, że zostanie ona zgłoszona w czasie sesji jako dodatkowy punkt porządku obrad
wiatu Kolskiego.

Zasady udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach

blicznych i placówek niepublicznych są określane przez Radę Powiatu na podstawie
ust. 4 ustawy

systemie oświaty. Potrzebnym

stało się uszczegółowienie

zasad

ia i rozliczania oraz kontroli niepublicznych szkół i placówek. Należało też wyjaśnić
wątp li ości powstałe

w trakcie

stosowania

poprzedniej

uchwały.

Z uwagi

na ilość

projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik

nr 5 do

koniec nych zmian zasadnym jest podjęcie nowej uchwały.
Komisja

Ad 4.

pozytywnie

zaopiniowała

olne glosy i wnioski.

Radny Ryszard Kasiorek
Wnios owal o wyróżnienie w czasie sesji Rady Powiatu rodziny Cedzidłów, którzy prowadzą
Kapel Ludową Cedzidłów oraz strażaków z OSP Brdów.

Na ty
Proto

posiedzenie o godz. 1115
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