BRZ.0012.4.35.2017

Protokół Nr 35/2017
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
odbytego w dniu 19 października 2017 r.
Posiedzenie
wszystkich

otworzyła
obecnych

W posiedzeniu

o godz. 13.00
i stwierdziła,

przewodnicząca

Komisji

Janina Roszkiewicz.

Powitała

że Komisja posiada quorum.

uczestniczyli:

Dorota Szkudlarek
Lista obecności

- p.o. Naczelnika

stanowi załącznik

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

nr 1 do protokołu.

Porz,!dek posiedzenia:
1. Ocena przygotowania szkół i placówek do roku szkolnego 2017/2018.
2. Informacja o stanie realizacji zadał'! oświatowych za rok 2016/2017, w tym o wynikach matur i
egzaminów zawodowych.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło w Szkołę Policealną dla Dorosłych.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

im. Sto i Wł. Grabskich w Kole

przy ul. Sienkiewicza 1,62-600 Koło w Szkołę Policealną dla Dorosłych.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Stanisława Sta-

szica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec w Szkołę Policealną dla Dorosłych.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Opiekuńczo

- Edukacyjno

- Wychowawczym

w Kole oraz o terminie i sposobie jej

wnoszenia.
7. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018".
8. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Ocena przygotowania szkół i placówek do roku szkolnego 2017/2018.
Projekt

uchwały

Poinformowała,

przedstawiła

Dorota

że wszystkie

szkoły

Szkudlarek
zostały

z Wydziału

przygotowane

Oświaty,

Kultury

do rozpoczęcia

i Sportu.

nowego

roku

szkolnego 2017/2018.

Obowiązujące

terminy zostały zachowane.

Poszczególne

placówki

posiadają następującą ilość oddziałów:
Liceum Ogólnokształcące w Kole - 21
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

w Kole - 18

Zespół Szkół Technicznych w Kole - 29
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - 16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie - 19

Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczy w Kole - 15
W dyskusji radny Jan Stępiński

podkreślał duży spadek liczby uczniów i fakt, że w ślad za

tym nie idą zmiany w zatrudnieniu nauczycieli. Finansowanie oświaty odbywa się kosztem
innych działów.
Radny Czesław

Marek mówił o kwocie zapotrzebowania

szkół na dodatkowe

środki

finansowe do końca 2017 r. Wynosi ono aż 2,8 mln zł. Sytuacja wymagać będzie głębokiej
analizy.
Radny Ryszard Kasiorek stwierdził, iż z braku środków finansowych zapewne spadać będzie
jakość kształcenia.
Radna Ewa Ochędalska

zasugerowała,

że być może potrzebne

będą bardziej radykalne

decyzje zmierzające do racjonalizowania wydatków.
Ad 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017, w tym o
wynikach matur i egzaminów zawodowych.
Informację przedstawiła

Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury

Sportu. Poinformowała, że Powiat Kolski jest organem prowadzącym dla:
- Liceum Ogólnokształcącego

w Kole

- Zespołu Szkół Technicznych w Kole
- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole
- Bursy Szkolnej w Kole

w Kole

Dorota Szkudlarek stwierdziła, ze Powiat Kolski od dłuższego czasu boryka się ze spadającą
liczbą uczniów, która spowodowana jest niżem demograficznym w naszym kraju. Następnie
skomentowała
szkołach.

kolejne

tabele

W roku szkolnym

przedstawiające
2016/2017

liczebność

w Powiecie

uczniów

Kolskim

w poszczególnych

było 795 absolwentów

gimnazjów.
W dalszej kolejności tabele przedstawiają

liczbę uczniów szkół publicznych,

Powiat Kolski jest organem prowadzącym, jak i szkół niepublicznych

dla których

zarejestrowanych

ewidencji Starosty Kolskiego. W identycznym układzie czasowym zaprezentowano
etaty nauczycielskie

oraz pracowników

administracji

i obsługi.

Powyższe

w

również

zestawienia

stanowią zawartość Rozdziału I. Pozostałe rozdziały obejmują:
Rozdział II - Osiągnięcia uczniów szkół Powiatu Kolskiego
Rozdział III - Remonty w szkołach i placówkach
Rozdział IV - Wyniki matur i egzaminów zawodowych
Rozdział V - Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora Oświaty
Rozdział VI - Sprawozdanie za rok 2016/2017 - Placówki oświatowe
Do przedstawionej

Informacji nie było uwag. Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie

pozytywnie ją zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 3. Analiza

projektu

uchwały

w sprawie

stwierdzenia

przekształcenia

Szkoły

Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy
ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło w Szkołę Policealną dla Dorosłych.
Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu. Poinformowała, że na podstawie art. 174 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające

ustawę

terytorialnego prowadzący

prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu

dotychczasową Szkołę Policealną dla Dorosłych

dnia 30 listopada 2017 roku

w drodze uchwały

stwierdza jej

w terminie do

przekształcenia

w Szkołę

Policealną dla Dorosłych nowego typu. Uchwała ta stanowi akt założycielski 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 4. Analiza
Policealnej

projektu

dla

Administracyjnych

uchwały

Dorosłych

w sprawie

wchodzącej

w

stwierdzenia
skład

Zespołu

przekształcenia
Szkół

Szkoły

Ekonomiczno-

im. St. i Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Kolo

w Szkolę Policealną dla Dorosłych.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu. Poinformowała, że na podstawie art. 174 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające

ustawę

terytorialnego prowadzący

prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu

dotychczasową

dnia 30 listopada 2017 roku

Szkołę Policealną dla Dorosłych

w drodze uchwały

w terminie do

stwierdza jej przekształcenia

w Szkołę

Policealną dla Dorosłych nowego typu. 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 4 do protokołu.
Ad 5. Analiza

projektu

uchwały

Policealnej

dla Dorosłych

Kształcenia

Ustawicznego

w sprawie

wchodzącej
im. Stanisława

stwierdzenia

w skład

Zespolu

przekształcenia
Szkół

Rolnicze

Szkoły
Centrum

Staszica w Kościeleu przy ul. Kościelnej 2,62-

604 Kościelec w Szkołę Policealną dla Dorosłych.
Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu. Poinformowała, że na podstawie art. 174 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające

ustawę

terytorialnego prowadzący

prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu

dotychczasową Szkołę Policealną dla Dorosłych

dnia 30 listopada 2017 roku

w drodze uchwały

stwierdza jej

w terminie do

przekształcenia

w Szkołę

Policealną dla Dorosłych nowego typu. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu
przepisów Prawa oświatowego.
Do przedstawionego

projektu

uchwały

me było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad

6. Analiza

zakwaterowanie
Wychowawczym

projektu
w

uchwały

Bursie

Szkolnej

w

sprawie

w

ustalenia

Zespole

wysokości

Opiekuńczo

-

opłaty

za

Edukacyjno

-

w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu. Poinformowała,
Narodowej

z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych

wychowawczych,
socjoterapii,

że zgodnie z § 78 ust. 5 rozporządzenia

młodzieżowych

specjalnych

wychowawczych,

ośrodków

ośrodków

ośrodków

wychowawczych,

placówek

Rada Powiatu zobowiązana

specjalnych

wychowawczych

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
stałego zamieszkania,

oświatowo

młodzieżowych

szkolno - wychowawczych,

rewalidacyjno

Ministra Edukacji

oraz

-

ośrodków
ośrodków
placówek

nauki poza miejscem

jest do podjęcia uchwały w sprawie

ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Opiekuńczo -

Edukacyjno - Wychowawczym w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia. Wysokość
proponowanej miesięcznej opłaty za zakwaterowanie wynosi 75 zł.
Do przedstawionego

projektu

uchwały

nie było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 7. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu
Kolskiego z organizacjami pozarządowymi
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

oraz podmiotami, o których mowa wart. 3

2003 r. o działalności

pożytku

publicznego

i

wolontariacie na rok 2018".
Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu. Poinformowała,
pożytku publicznego

że art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności

i o wolontariacie

(j.t.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późno zm)

nakłada na organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego

rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi

obowiązek

uchwalenia

oraz z podmiotami, o których

mowa wart. 3 ust. 3, tejże ustawy. Zgodnie z w/w ustawą współpraca ta może odbywać się
w

szczególności

w

wymienionym wart.
określonych

formie

zlecania

organizacjom

pozarządowym

oraz

podmiotom

3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach

w przedmiotowej

wspierania realizacji zadania.

ustawie.

Zlecanie

może

mieć

formy

powierzenia

lub

Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu

otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
Do przedstawionego

projektu

uchwały

nie było uwag.

Komisja

Spraw

Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 8. Wolne głosy i wnioski.
Radna Ewa Ochędalska poinformowała,

że Stowarzyszenie

"Impresja"

członków zespołu

GAMMA oraz rodziców złoży wniosek do Zarządu Powiatu Kolskiego o dofinansowanie
wyjazdu na Mistrzostwa

Świata w tańcach w Libercu na terenie Czech w okresie 20-

26.10.2017 r.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.30

ProtOkÓłOW~fuŚkieWiCZ

