
BRZ.0012.4.33.2017

Protokół Nr 33/2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 25 sierpnia 2017 r.

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

wszystkich obecnych i stwierdziła, że Komisja posiada quorum.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Sławomira Królak - przedstawicielka PiMBP w Kole

Urszula Polewska - dyrektor PCPR w Kole

Dorota Szkudlarek - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za 2016 r.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/20 l/20 17 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI1I/215/2017 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo-

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

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za

2016 roku.

Informację przedstawiła przedstawicielka PiMBP w Kole Sławomira Królak. Stwierdziła, że

Do zadań biblioteki powiatowej - w okresie sprawozdawczym - należało:

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących

wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy,

gospodarczy



- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej; organizowanie obiegu

wypożyczeń rniędzybibliotecznych; opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a

także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym

- zapewnienie odpowiedniej kadry instruktorskiej

- wsparcie merytoryczne i prawne bibliotek

- analiza pracy bibliotek podległych

- stworzenie systemu szkoleń

- pomoc w automatyzacji bibliotek

- organizacja imprez kulturalno-oświatowych o charakterze powiatowym

- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej

- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki

publiczne

Sieć biblioteczną tworzą: 1 biblioteka powiatowa, 1 biblioteka miejska, 2 biblioteki miejsko-

gminne, 7 bibliotek gminnych, w tym 7 na wsi i 14 filii bibliotecznych, w tym 11 na wsi.

PiMBP korzystała z dotacji podmiotowej Powiatu Kolskiego w wysokości 97.860,00 zł. Na

dzień 31.12.2016 r. zrealizowała wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia finansowe.

Zapewniono bieżące funkcjonowanie biblioteki - wydatki na materiały niezbędne do bieżącej

dzielności oraz media. Zapewniono regularną wypłatę wynagrodzeń pracownikom biblioteki,

a także kosztów związanych z zatrudnieniem tj. świadczeń urlopowych, badań lekarskich,

delegacji i szkoleń. Tenninowo opłacono: składki ZUS, zaliczki na podatki odprowadzane do

Urzędu Skarbowego. Uzupełniono księgozbiór i zakupiono prasę do czytelni.

W 2016 r. księgozbiór liczył 66 328 woluminów oraz 671 jednostek specjalnych. Wskaźnik

zakupu książek na 100 mieszkańców wyniósł 3,5 wol.

Podstawowym zadaniem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i

samokształceniowych społeczności lokalnej. Dlatego wiele uwagi placówka poświęca

zagadnieniom dot. wiedzy o własnym regionie. Gromadzi, opracowuje 1 udostępnia

materiały biblioteczne oraz dokumentację jego dorobku kulturalnego, naukowego i

gospodarczego. PiMBP w Kole pełni rolę ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,

opracowuje i udostępnia bibliografię regionalną, a także redaguje inne materiały o charakterze

regionalnym.

W 2016 r. Biblioteka zarejestrowała 3670 użytkowników. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa

wyniósł 16 na 100 mieszkańców. Ogółem zanotowano 34 632 odwiedzin. Placówka sprawuje

nadzór metodyczny nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki



publiczne powiatu kolskiego. Biblioteka posiada wyposażoną w 16 komputerów i dostęp do

Internetu czytelnię komputerową. Każda filia dysponuje co najmniej dwoma stanowiskami

komputerowymi z dostępem do Internetu oraz niezbędny sprzęt peryferyjny. W systemie

SOWA 2/MARC 21 tworzona jest bibliografia Koła i powiatu kolskiego. W roku

sprawozdawczym z parku komputerowego skorzystało 4129 użytkowników.

Biblioteka w Kole należy do ogólnopolskiego portalu e-usług bibliotecznych

- w.bibliotece.pl. Portal dedykowany jest wszystkim czytelnikom zainteresowanym wymianą

informacji na temat książek, regionaliów, dokumentów multimedialnych i innych zbiorów

gromadzonych w bibliotekach publicznych. Podstawą całości jest ogólnopolski katalog

centralny. Dyrekcja biblioteki przywiązuje ogromną wagę do promocji. Promocja

czytelnictwa to szereg wydarzeń związanych z prezentacją autorów, książek i wydawców, ze

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jako adresatów podejmowanych działań.

Szczególną uwagę PiMBP w Kole zwraca na inicjatywy ogólnopolskie, które zawsze są

bardziej widoczne, uczestnicy mogą się utożsamiać z działaniem znanym w całym kraju.

Biblioteka bierze aktywny udział w ogólnopolskich akcjach i programach takich jak:

Światowe Dni Książki (23 kwietnia), Tydzień Bibliotek (8-15 maja), Tydzień Czytania

Dzieciom (l-8 czerwca), Narodowe Czytanie (pierwsza sobota września), "Cała Polska czyta

dzieciom". Łącznie zorganizowano (bądź współorganizowano) 482 formy pracy, w których

udział wzięło 7 370 uczestników.

W dyskusji członkowie Komisji podkreślali dużą aktywność Biblioteki zarówno na terenie

miasta Koła jak i Powiatu kolskiego. Uwag do przedstawionej informacji nie było.

Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiona

informację. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/20l/20l7 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku.

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula

Polewska. Poinformowała, że w wyniku dokonanego przez Zarząd PFRON podziału

dodatkowej kwoty zwiększającej środki dla powiatu na realizację zadań w 2017 roku

proponuje się zmiany w planie finansowym wypływające z aktualnych potrzeb i złożonych

wniosków niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kolskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane



na podstawie odrębnych przepisów, sprzętu rehabilitacyjnego likwidacji barier

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Budżet na 2017 rok został ustalony

na podstawie analizy wykorzystania środków PFRON w roku ubiegłym, a także po

przeanalizowaniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców powiatu. W miarę napływu

wniosków wskazujących określone potrzeby może wystąpić konieczność zmiany

przedstawionego planu.

Dyrektor Urszula Polewska wyjaśniła, że przyrost środków finansowych na rehabilitację

społeczną wyniesie 81.629,00 zł. Nowy budżet PFRON wyraża się kwotą 2.361.044,00 zł.

Komisja Spraw Społecznych nie wnosiła uwag do powyższego projektu uchwały

i pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/2017 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie utworzenia Zespolu Opiekuńczo-

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

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że Uchwałą Nr XXXIII/2IS/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku Rada

Powiatu Kolskiego utworzyła z dniem 1 września 2017 roku Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno

- Wychowawczy w Kole z siedzibą w Kole przy ul. Kolejowej 13. Stwierdziła, że

przedmiotową uchwałę należy doprecyzować dodając zapis mówiący o przejęciu z dniem l

września 2017 roku wszelkich należności i zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Kole, Bursy Szkolnej w Kole i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Kole przez Zespół Opiekuńczo-Edukacyj no-Wychowawczy w Kole. Dodać należy

również zapis, iż z dniem 1 września 2017 roku mienie Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Kole, Bursy Szkolnej w Kole oraz Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kole staje się w całości rmenrem Zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no-

Wychowawczego w Kole.

Do przedstawionego projektu uchwały me było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4. Wolne glosy i wnioski.

Wolnych głosów i wniosków nie było. Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11:30

Protokóło~~d~sł,w Zieleśkiewicz
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