
BRZ.0012.4.30.2017

Protokół Nr 30/2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 24 kwietnia 2017 r.

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

wszystkich obecnych i stwierdziła że Komisja zebrała się w pełnym składzie.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Pan Michał Bryl - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Kole

Pani Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Panie Hanna Guzowska i Katarzyna Nuszkiewicz - przedstawicielki PCPR w Kole

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Ocena zagrożeń patologią wśród dzieci i młodzieży w powiecie kolskim.

2. Informacja o zasobach pomocy społecznej za rok 2016 w powiecie kolskim.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no-

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

S. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie

Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie

Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie

Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

8. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Ocena zagrożeń patologią wśród dzieci i młodzieży w powiecie kolskim.



Informację na temat oceny zagrożeń patologią wśród dzieci i młodzieży w powiecie kolskim

przedstawił Michał Bryl - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Kole. Informację

przygotowano w oparciu o dane statystyczne za rok 2016 oraz dane za pierwszy kwartał 2017

roku. Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26.1 0.1982r, nie letnimi są

osoby, wobec których stosuje się przepisy niniejszej ustawy w zakresie:

11 zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18;

2/ postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się

takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;

3/ wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób,

względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te

osoby lat 21.

W okresie 3 miesięcy 2017 roku na terenie powiatu kolskiego stwierdzono ogółem 242

przestępstwa, czyli o 20 mniej niż w roku poprzednim. W tej liczbie swój udział odnotowały

również osoby nieletnie dopuszczając się czynów niezgodnych z prawem.

Liczba ujawnionych czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w okresie pierwszego

kwartału 2016 r. wyniosła 6, tyle samo co w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liczba

sprawców czynów karalnych również nie uległa zmianie. Analizując charakter czynów

popełnionych przez nieletnich zaznaczyć należy, że główną rolę - podobnie jak w ubiegłym

roku - odgrywają przestępstwa narkotykowe oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Zauważalny jest również wzrost zagrożeń cyber-przestępczością. W analizowanym okresie

czasu nie odnotowano przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw rozbójniczych.

W pierwszym kwartale 2017 roku ujawniono 4 przypadki zażycia środków odurzających

przez osoby nieletnie, o których to poinformowano III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sądu Rejonowego w Kole (w analogicznym okresie 2016 roku 3 przypadki). W ostatnim

czasie dużo uwagi poświęcono działaniom ukierunkowanym na przeciwdziałanie zjawisku

narkomanii, w tym dystrybucji i zażywaniu substancji psychoaktywnych tzw.

dopalaczy, które realizowano w oparciu o ogólnokrajowy program "Dopalacze niszczą

życie". Praca w celu zminimalizowania zjawiska narkomanii polega w głównej mierze na

organizowaniu spotkań z młodzieżą gimnazjalną i szkół średnich. Podczas spotkań

szczególny nacisk kładziony jest na ukazanie szkodliwości narkotyków oraz zapoznanie z

przepisami Ustawy i wynikających z przepisów konsekwencji prawnych. W celu

eliminowania zjawisk związanych z zażywaniem i sprzedażą środków odurzających oraz

ujawniania wszelkich czynów niezgodnym z prawem, funkcjonariusze KPP Koło realizują



cyklicznie wzmożone działania prewencyjne pod kryptonimem "Nielat" oraz "Używka". W

2016 roku przeprowadzono 15 tego typu działań, w 2017 roku przeprowadzono dotychczas 3

takie działania.

Prowadzone rozpoznanie zjawiska alkoholizmu pozwala na stwierdzenie, że w pOWIeCIe

kolskim nie ma przypadków alkoholizmu nieletnich. W pierwszym kwartale 2017 roku na

terenie działania KPP Koło ujawniono 7 osób nieletnich znajdujących się pod wpływem

alkoholu. Niechlubne dane w tym zakresie były efektem jednorazowych incydentów, o

każdym jednak z ujawnionych przypadków poinformowano III Wydział Sądu Rodzinnego i

Nieletnich Sądu Rejonowego w Kole. Działania profilaktyczne w tym zakresie polegają na

informowaniu podczas spotkań z młodzieżą o szkodliwości spożywania alkoholu oraz

uświadamianiu, że alkohol jest czynnikiem wysoce kryminogennym.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Naczelnik Wydziału Prewencji stwierdził, iż na terenie

działania KPP w Kole nie odnotowano takich zagrożeń jak: subkultury, sekty i nowe ruchy

religijne, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób małoletnich.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawioną Ocenę zagrożeń

patologią wśród dzieci i młodzieży w powiecie kolskim, nie wnosząc do niej żadnych uwag.

Opinia ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Informacja o zasobach pomocy społecznej za rok 2016 w powiecie kolskim.

Obszerne materiały na ten temat przesłano radnym na kilka dni przed posiedzeniem Komisji,

umożliwiając wszystkim dokładne zapoznanie się. Przedstawicielki Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kole - Hanna Guzowska i Katarzyna Nuszkiewicz dokonały

wprowadzenia członków Komisji w powyższą problematykę, omawiając najważniejsze

fragmenty przedstawionych materiałów.

Ocena zasobów pomocy społecznej jest coroczną, uaktualnioną zbiorczą informacją

na temat lokalnych potrzeb z zakresu pomocy społecznej w powiecie kolskim. Zebrane

informacje umożliwiają przedstawienie zjawisk i problemów społecznych, pomagają określić

skalę zapotrzebowania na usługi i świadczenia z pomocy społecznej. W niniejszej ocenie

przedstawiono jednocześnie dane szacunkowe dotyczące potrzeb

w zakresie pomocy społecznej na 2017 r., z uwzględnieniem wielkości pomocy świadczonej

w roku poprzednim. Ocena składa się z następujących części:

- dane o sytuacji demograficznej i społecznej;

- dane o korzystających z pomocy i wsparcia;

- zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia;

- kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;



- środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego;

- aktywność projektowo-konkursowa;

- współpraca z organizacjami pozarządowymi;

- wskaźniki oceny.

Wnioski końcowe obejmują:

- kontynuowanie działań łagodzących skutki zrman demograficznych, tj. działań

skierowanych na pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym,

- rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej,

- stopniowe zwiększanie wysokości środków finansowych przekazywanych na realizację

zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

- zwiększenie zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia,

- kontynuowanie działań skierowanych na aktywizację społeczną

zagrożonych wykluczeniem społecznym,

zawodową osób

- dążenie do ciągłego wzrostu jakości świadczonej pomocy i wsparcia w oparciu o zapisy

"Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 2014 - 2020".

W dyskusji radny Jan Stępiński zapytał, czy nie brakuje środków na wypłatę świadczeń. W

odpowiedzi przedstawicielka PCPR Hanna Guzowska poinformowała, że środki na wypłatę

świadczeń obowiązkowych są planowane w stosunku do faktycznych potrzeb i są terminowo

realizowane. Innych głosów w dyskusji nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali Informację o zasobach pomocy

społecznej za rok 2016 w powiecie kolskim, nie wnosząc do niej żadnych uwag. Informacja ta

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole.

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

Poinformowała, że zmiana siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św.

Mikołaja w Kole podyktowana jest warunkami lokalowymi, względnymi ekonomicznymi

oraz stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania obiektem. Pozytywną opinię

w sprawie zmiany siedziby specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wydał również



Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu - Postanowienie Nr 110.3.55.2017 z dnia 9 lutego

2017 roku.

Do przedstawionego projektu uchwały me zgłoszono uwag. Członkowie Komisji

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie. Opinia stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo-

Edukacyjno-Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Kolo.

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

Poinformowała, że zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może połączyć je w zespół.

Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58 wyżej wymienionej ustawy, projekt aktu

założycielskiego został zaopiniowany przez rady pedagogiczne szkół i placówek

wchodzących w skład zespołu- art. 62 ust. 3 ww ustawy. Utworzenie Zespołu Opiekuńczo-

Edukacyjno-Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13,62-600 Koło, który powstanie z

połączenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole im. św. Mikołaja, ul.

Kolejowa 13, 62-600 Koło, Bursy Szkolnej w Kole, ul. Kolejowa 13,62-600 Koło, Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło podyktowany jest

warunkami lokalowymi, demograficznymi, organizacyjnymi oraz względami

ekonomicznymi. Utworzenie powyższego Zespołu stworzy lepsze warunki do racjonalnego

zarządzania obiektem oraz spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek

oświatowych poprzez zorganizowanie wspólnej obsługi oraz zapewnienie jednolitego

kierownictwa.

Do przedstawionego projektu uchwały me zgłoszono uwag. Członkowie Komisji

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu

Opiekuńczo-Edukacyj no- Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017

Gminie Klodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Klodawie.

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

Poinformowała, że Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie to instytucja, która od wielu lat

zajmuję się upowszechnianiem dóbr kultury. Poziom artystyczny imprez organizowanych

przez w/w podmiot wielokrotnie został doceniony zarówno na forum lokalnym, jak i

ogólnopolskim. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kolskiego w pełni popiera



inicjatywę udzielenia wsparcia finansowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Uzyskane środki pozwolą na dalszy rozwój tejże instytucji.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag. Członkowie Komisji

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej w roku 2017 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania

dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie. Opinia stanowi

załącznik li 6 do protokołu.

Ad 6. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017

Gminie Miejskiej Kolo na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

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

Poinformowała, że Muzeum Technik ceramicznych w Kole to instytucja, która od wielu lat

zajmuję się upowszechnianiem dóbr kultury. Poziom przedsięwzięć realizowanych przez w/w

podmiot wielokrotnie został doceniony zarówno na forum lokalnym, jak i ogólnopolskim. W

związku z powyższym Zarząd Powiatu Kolskiego w pełni popiera inicjatywę udzielenia

wsparcia finansowego dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Uzyskane środki pozwolą

na dalszy rozwój tejże instytucji.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag. Członkowie Komisji

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej w roku 2017 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny

upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w

Kole. Opinia stanowi załącznik li 7 do protokołu.

Ad 7. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017

Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

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

Poinformowała, że Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu to instytucja, która od wielu lat

zajmuję się upowszechnianiem dóbr kultury. Poziom artystyczny imprez organizowanych

przez w/w podmiot wielokrotnie został doceniony zarówno na forum lokalnym, jak i

ogólnopolskim. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kolskiego w pełni popiera

inicjatywę udzielenia wsparcia finansowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu.

Uzyskane środki pozwolą na dalszy rozwój tejże instytucji.

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag. Członkowie Komisji

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy



finansowej w roku 2017 Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania

dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu. Opinia stanowi

załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 8. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz odczytała petycję Komisji Międzyzakładowej

Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Kole w sprawie zaplanowania i skutecznego

uruchomienia środków finansowych na podwyżki dla najniżej zarabiających pracowników

obsługi i administracji szkół i placówek. Następnie Janina Roszkiewicz zapoznała członków

Komisji z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w przedmiotowej sprawie.

W dyskusji radny Jan Stępiński stwierdził, że problem podwyżek płac pracowników obsługi i

administracji dotyczy wszystkich szkół. Radny Ryszard Kasiorek zasugerował, że podwyżki

płac tej grupy pracowników oświaty powinny nastąpić od września br., a w razie braku

środków finansowych odpowiednia kwota na podwyżki znaleźć się powinna w budżecie na

rok 2018. Komisja Spraw Społecznych uznała potrzebę podwyższenia płac pracownikom

obsługi i administracji szkół i postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu o pilne

przeanalizowanie możliwości dokonania takiej podwyżki. Komisja zobowiązała

przewodniczącą Janinę Roszkiewicz do udzielenia stosownej odpowiedzi na petycję Komisji

Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Kole. Wniosek Komisji do

Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Członkowie Komisji zapoznali się z wnioskiem Nowoczesna Koło skierowanym do

Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały, który dawałby mieszkańcom

Powiatu Kolskiego inicjatywę uchwałodawczą. W tym zakresie członkowie Komisji

postanowili pozostawić decyzję Przewodniczącemu Rady Powiatu.

Na tym zakończ~no po iedzenie o godz. 11.45
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