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Protokół Nr 28/2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 20 lutego 2017 r.

Posie zenie otworzyła o godz. 1130 przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz. Powitała

wszys kich obecnych i stwierdziła że Komisja zebrała się w pełnym składzie.

W pos edzeniu uczestniczyła:

Pani nna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Lista tanowi załącznik nr l do protokołu.

Porz

1. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Opiekuńczo-

Edukacyjno- Wychochawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

2. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Opiekuńczo-

Eduk cyjno- Wychochawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Kolo.

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

Poinf rmowała, że zamiar utworzenia Zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no-Wychowawczego w

Kole rzy, który ma powstać z połączenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w

Kole, Szkolnej w Kole i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kole,

jest warunkami lokalowymi, demograficznymi i organizacyjnymi oraz

wzglę ami natury ekonomicznej. Wyjaśniła, że utworzenie zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no-

Wych wawczego stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania obiektem oraz

obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych poprzez

zorga izowanie wspólnej obsługi i zapewnienie jednolitego kierownictwa.

W dy kusji radny Jan Stępiński zaproponował zmianę nazwy nowo tworzonego zespołu na

"Ze sp ł Edukacyjno- Wychowawczo-Opiekuńczy". Radna Genowefa Szurgot i radna Ewa

Ochę alska wypowiedziały się za pozostawieniem nazwy podanej w projekcie uchwały.

Radn Jan Stępiński zapytał, czy w § 4 projektu uchwały nie należy wskazać, kto powołuje

ra zespołu. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Anna Pajor wyjaśniła, że



kwes ię te reguluje ustawa i nie ma potrzeby ujmowania tego w statucie. Radny Stępiński był

usat fakcjonowany tym wyjaśnieniem.

Wob c braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz

podd ła omawiany projekt pod głosowanie. W głosowaniu 6 głosów było za, a 2 przeciw.

Tym samym Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w

spra ie zamiaru utworzenia Zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no-Wychochawczego w Kole.

Opin a ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2 Wolne glosy i wnioski.

Radn Ryszard Kasiorek wystąpił z sugestią zaproszenia przez Powiat Kolski jednej lub dwu

pols ich rodzin wywiezionych przed laty na Syberię czy do Kazachstanu z zamiarem

osied enia się tu na stałe, po udzieleniu niezbędnej pomocy mieszkaniowej i finansowej.

Radn Czesław Marek i Józef Rybicki stwierdzili, że jest to inicjatywa jak najbardziej słuszna,

ale magająca odpowiedniego przygotowania organizacyjnego i uprzedniego kontaktu ze

służb mi Wojewody Wielkopolskiego.

zakończono posiedzenie o godz. 12

Przewodnicząca
Komisji Spraw polecznych
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