BRZ.0012.4.34.2017

Protokół Nr 34/2017
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
odbytego w dniu 22 września 2017 r.
Posiedzenie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca

Komisji Janina Roszkiewicz. Powitała

wszystkich obecnych i stwierdziła, że Komisja posiada quorum.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolskiego
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Dorota Szkudlarek - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Katarzyna Nuszkiewicz - PCPR w Kole
Lilla Urbaniak - Główny Specjalista
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie w

roku szkolnym 2017/2018.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11,
62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

im. St. i

Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie przy ul.

Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w Branżową Szkołę I stopnia.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec w Branżową Szkołę I stopnia.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącego w

skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13,
62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną.
7. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego
Mikołaja wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w
Kole przy ul. Kolejowej 13,62-600 Koło w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.
8. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Mikołaja
wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul.
Kolejowej 13,62-600 Koło w Szkołę Podstawową Specjalną.
9. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.
10. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu.
11. Analiza projektu uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919.
12. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r.
13. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza

projektu

tygodniowego

wymiaru

Ponadgimnazjalnych

uchwały w sprawie
zajęć

zwolnienia

dydaktycznych

od obowiązku

dyrektora

Szkół

w Kłodawie w roku szkolnym 2017/2018.

Projekt uchwały przedstawiła

Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
wnioskiem

Zespołu

realizacji

o zwolnienie

od obowiązku

w Kłodawie zwrócił się z

realizacji tygodniowego

wymiaru

godzin zajęć

dydaktycznych, motywując swą prośbę tym, iż w roku szkolnym 2017/2018 w związku z
wdrożeniem reformy oświaty zwiększy się zakres zadań i obowiązków
Dyrektor szczegółowo

przedstawił

zakres działań i dodatkowych

dyrektora szkoły.

czynności, jakie będzie

musiał wypełniać jako dyrektor szkoły w nowym roku szkolnym.
W dyskusji radny Jan Stępiński stwierdził,
prowadzić

iż jego zdaniem Dyrektor szkoły powmien

kilka lekcji, choćby dla zachowania

Pozostali członkowie Komisji przekonywali,

bezpośredniego

kontaktu

z młodzieżą.

że powodem wniosku dyrektora jest nadmiar

obowiązków, natomiast zachowuje on bardzo dobry kontakt z uczniami szkoły. W głosowaniu

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (7 głosów za przy 1
wstrzymującym się). Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia

Zasadniczej

Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul.
Kolejowej 11,62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia.
Projekt uchwały przedstawiła

Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy
dotychczasowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, staje się Branżową

stanowiące jednostki
przekształcenia

edukacji z dniem 1 września 2017 roku

samorządu

terytorialnego

zobowiązane

Szkołą I stopnia. Organy

są do stwierdzenia

w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski

tego

w rozumieniu

przepisów Prawa oświatowego.
Do przedstawionego

projektu

uchwały

me było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Szkoły

Zawodowej

Administracyjnych

wchodzącej

w

skład

Zespołu

Szkół

Zasadniczej

Ekonomiczno

im. St. i Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza l, 62-600 Koło

w Branżową Szkołę I stopnia.
Projekt uchwały przedstawiła

Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy
dotychczasowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, staje się Branżową

stanowiące jednostki
przekształcenia

edukacji z dniem 1 września 2017 roku

samorządu

terytorialnego

zobowiązane

Szkołą I stopnia. Organy

są do stwierdzenia

w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski

tego

w rozumieniu

przepisów Prawa oświatowego.
Do przedstawionego

projektu

uchwały

me było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia

przekształcenia

Zasadniczej

Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Klodawie

przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w Branżową Szkołę I stopnia.
Projekt uchwały przedstawiła

Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy
dotychczasowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, staje się Branżową

stanowiące jednostki
przekształcenia

edukacji z dniem 1 września 2017 roku

samorządu

terytorialnego

zobowiązane

Szkołą I stopnia. Organy

są do stwierdzenia

w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski

przepisów Prawa oświatowego.

tego

w rozumieniu

Do przedstawionego

projektu

uchwały

me było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia

Zasadniczej

Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec

w Branżową Szkołę I

stopnia.
Projekt uchwały przedstawiła

Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy
dotychczasowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, staje się Branżową

stanowiące jednostki
przekształcenia

edukacji z dniem 1 września 2017 roku

samorządu

terytorialnego

zobowiązane

Szkołą I stopnia. Organy

są do stwierdzenia

w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski

tego

w rozumieniu

przepisów Prawa oświatowego.
Do przedstawionego

projektu

uchwały

nie było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 6. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Szkoły Zawodowej

Specjalnej

w Specjalnym

Ośrodku

Zasadniczej

Szkolno - Wychowawczym

wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego

w Kole

przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną.
Projekt uchwały przedstawiła

Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że Zgodnie z założeniami reformy
dotychczasowa
Specjalną,

Zasadnicza

Organy

Szkoła Zawodowa,

stanowiące

jednostki

edukacji z dniem l września 2017 roku
staje się Branżową

samorządu

terytorialnego

Szkołą

I stopnia

zobowiązane

są do

stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski w
rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.
Do przedstawionego

projektu

uchwały

nie było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 7. Analiza
Specjalnej

projektu

uchwały

Przysposabiającej

Wychowawczym

do

Pracy

w

stwierdzenia
Specjalnym

przekształcenia
Ośrodku

Szkoły

Szkolno

im. Świętego Mikołaja wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo -

Edukacyjno - Wychowawczego
Specjalną Przysposabiającą
Projekt uchwały przedstawiła
Poinformowała,

w sprawie

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

do Pracy.
Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

że organy jednostki samorządu terytorialnego

prowadzące

szkołę przysposabiającą do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością

dotychczasową

intelektualną w stopniu

umiarkowanym

lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami

sprzężonymi o

trzyletnim okresie kształcenia w drodze uchwały stwierdzają jej przekształcenie. Uchwała ta
stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.
Do przedstawionego

projektu

uchwały

nie było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 8. Analiza

projektu

uchwały

w sprawie

stwierdzenia

przekształcenia

Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

Szkoły

im. Świętego Mikołaja

wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy
ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło w Szkołę Podstawową Specjalną.
Projekt uchwały przedstawiła

Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że Zgodnie z założeniami reformy

edukacji z dniem 1 września 2017 roku

dotychczasowa

specjalna staje się ośmioletnią

sześcioletnia

szkoła podstawowa

szkołą

podstawową specjalną. Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane
są do stwierdzenia

tego przekształcenia

w drodze uchwały. Uchwała

ta stanowi akt

założycielski w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.
Do przedstawionego

projektu

uchwały

nie było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 9. Analiza
Przeciwdziałania

projektu

uchwały

w sprawie

uchwalenia

Powiatowego

Programu

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na

lata 2017-2021.
Projekt uchwały przedstawiła

Katarzyna Nuszkiewicz

z Powiatowego

Centrum Pomocy

Rodzinie w Kole. Poinformowała, że zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt l ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu

przemocy

w rodzinie

do zadań

własnych

powiatu

należy

w

szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Uchwałą Nr XVI/63/2011 Rady Powiatu
Kolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. uchwalono "Powiatowy

Program Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015". Obecnie
istnieje potrzeba uchwalenia nowego programu, który obejmować będzie lata 2017-2021.
Program taki jest załączony do projektu omawianej uchwały. Radni nie mieli żadnych uwag.

Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie

pozytywnie

go zaopiniowała.

Opinia stanowi

załącznik nr 10 do protokołu.
Ad

10. Analiza

projektu

uchwały

Województwu Wielkopolskiemu.

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Projekt uchwały
Wielkopolsce

przestawiła

funkcjonuje

Lilia Urbaniak
tylko jedna

- Główny

baza

Specjalista.

Lotniczego

Stwierdziła,

Pogotowia

że w

Ratunkowego

na

poznańskiej Ławicy. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia
luki w dostępie do świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych
wykonywanych przez Śmigłowcowe

Służby Ratownictwa Medycznego, przewidywana jest

budowa nowej bazy z lokalizacją w Michałkowie w Ostrowie Wielkopolskim, która swym
promieniem

operacyjnym

obejmie

obszar Powiatu

Kolskiego.

pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Możliwe jest udzielenie

w dofinansowaniu

realizacji tego

zadania w rozumieniu szeroko pojętej ochrony zdrowia mieszkańców Wielkopolski.
Do przedstawionego

projektu

uchwały

nie było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 11. Analiza projektu uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci
Powstania Wielkopolskiego

1918/1919.

Projekt uchwały przestawił Sekretarz Powiatu Andrzej Tomczyk. Stwierdził, że Rada Powiatu
Kolskiego mając na uwadze znaczenie Powstania Wielkopolskiego
Polski, a zwłaszcza

ofiarę krwi złożoną przez mieszkańców

1918/1919 uznaje za zasadne wystosowanie

w najnowszej historii

naszego powiatu w latach

apelu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej . Ustanowienie

2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego

umożliwi

Polakom

wszystkim

Wielkopolan. Ogólnonarodowy

zapoznanie

się z tradycją

walk

1918/1919

niepodległościowych

charakter rocznicy będzie sprzyjał podejmowaniu

licznych

inicjatyw dla jej upamiętnienia, co wyzwoli ogromne zasoby energii i wartości patriotyczne
wielu pokoleń Polaków.
Uwag do projektu uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie
go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad 12. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017r.
Informację o wykonaniu

budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2017 r. przedstawiła

Amelia Woźniak - Naczelnik

Wydziału Finansów. Wykonanie podstawowych

wielkości

budżetu wyniosło:
- dochody w wysokości 46.130.050,42 zł, co stanowi 53,16% planu,
- wydatki w wysokości 35.920.464,89 zł, co stanowi 37,46% planu,
- nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 10.209.585,53 zł przy planowanym deficycie
w kwocie 9.107.650 zł,
- przychody budżetu wyniosły 6.676.327,49 zł, rozchody na spłaty rat zaciągniętych pożyczek
i kredytów wyniosły 508.031,96 zł,

- na koniec

okresu

sprawozdawczego

Powiat

posiadał

zobowiązania

w wysokości

2.709.877,99 zł,
Spośród najważniejszych

zadań

inwestycyjnych

me rozpoczęto

realizacji

zadania

pn.

"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz rozwojem
usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" (plan na rok 2017 - 4 mln
zł), głównie

z powodu

przedłużających

się procedur

przetargowych.

wydatków na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej
Drzewce".

Nad wieloma

innymi

zadaniami

inwestycyjnymi

Nie poniesiono

nr 3206P Łuczywno -

trwają

intensywne

prace

przygotowawcze i uzgodnienia oraz ogłaszane są postępowania przetargowe. Zaawansowanie
realizacji

tych

zadań

powinno

nastąpić

w

kolejnych

miesiącach

bieżącego

roku

kalendarzowego.
Amelia Woźniak nadmieniła,

że opima Regionalnej

Izby Obrachunkowej

w Poznaniu

dotycząca przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za pierwsze półrocze 2017 roku
jest pozytywna.
Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja przyjęła ją jednogłośnie. Opinia w tej
sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 13. Wolne głosy i wnioski.
Wolnych głosów i wniosków nie było. Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11 :30
protokółował~~ewiCz

