BRZ.0012.4.37.2018

Protokół Nr 37/2018
ze wspólnego posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych i Komisji Prawa i Porządku

Publicznego

odbytego dnia 22 stycznia 2018r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca
Roszkiewicz.

Powitała wszystkich

obecnych,

stwierdziła

Komisji Spraw Społecznych Janina
że obie Komisje posiadają

quorum.

W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Dorota Szkudlarek- p.o. naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
- Marek Banaszewski - wicestarosta Kolski
- Zenon Wasiak- naczelnik Wydziału Promocji
- Robert Jokiel- inspektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2017 roku.
2. Analiza projektu

uchwały

w sprawie ustalenia

trybu udzielania

i rozliczania

dotacji

niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz
sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego

zadań z

zakresu administracji rządowej.
5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Sprawozdanie Z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2017 roku.
Sprawozdanie przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek. Rada
Powiatu otrzymuje corocznie do wiadomości sprawozdanie o wysokość średniego wynagrodzenia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które określa art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. W wyniku przeprowadzonej
kwotę 309,53 zł na 7 nauczycieli
jednorazowego dodatku.

analizy stwierdzono, że będzie trzeba podzielić

stażystów i wypłacić im te kwoty do 31.01.br. w formie

Ad 2. Analiza projektu

uchwały

w sprawie ustalenia

niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach

trybu udzielania

i rozliczania

szkół i placówek publicznych

dotacji

oraz sposobu

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Naczelnik Dorota Szkudlarek poinformowała, uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i
Z dniem O 1.01.20 18r. weszła w życie ustawa o

zakresu kontroli prawidłowości ich wy korzystania.

funkcjonowaniu oświaty zmieniająca zasady dotowania szkół niepublicznych. Zmiany polegają na
tym, że powiat nie będzie otrzymywał dotacji na szkoły niepubliczne tylko subwencje. Nie znamy
obecnie wysokości tej subwencji.
Komisje nie wnosiły uwag do przedmiotowej uchwały.

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku za 2017 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Kolskiego
za 2017r. przedstawił
4 posiedzenia,

z czego

inspektor

Robert

Jokiel.

3 zorganizowano

Komisja

wspólnie

w roku sprawozdawczym

z Powiatowym

Zespołem

odbyła

Zarządzania

Kryzysowego. Na spotkaniach omawiane były:
- bieżące sprawozdania przedstawione przez Komendantów służb, inspekcji i straży;
- wyciek danych osobowych w SP ZOZ w Kole;
- omówiono

stan

techniczny,

zmierzających do wyeliminowania

stan

zabezpieczenia

budynku

zagrożenia dla bezpieczeństwa

oraz

podjętych

działaniach

ludzi i mienia, jakie stanowi

nieużytkowany wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w Kole, przy ul. Stary Rynek 26
- ul. Jasna 2, który uległ katastrofie budowlanej na skutek pożaru w dniu 01.04.2012r.;
- zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej wśród drobiu, tzw. ptasiej grypy, wywołanej wirusem
H5Nl;
- magazynowanie odpadów w mieście Kłodawa na działce znajdującej się przy Kopalni Soli;
- opiniowanie projektu budżetu w zakresie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie powiatu;
Komisja była także inicjatorem przeprowadzenia

ćwiczenia kierowniczo-sztabowego

z elementami

praktycznego działania pod nazwą: "Działanie i współdziałanie służb, inspekcji, straży i jednostek
samorządu terytorialnego

podczas wykrycia ogniska ptasiej grypy (wirusa H5N8) na terenie

powiatu kolskiego, również w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa".
Powołano Komisję Bezpieczeństwa
składzie:

i Porządku na kadencję 2017-2020,

w następującym

l)

Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski - Przewodniczący Komisji;

2)

Zdzisław Domański - radny delegowany przez Radę Powiatu Kolskiego;

3)

Genowefa Szurgot - radna delegowana przez Radę Powiatu Kolskiego;

4)

Andrzej Tomczyk - osoba powołana przez Starostę Kolskiego;

5)

bryg. Robert Kropidłowski - osoba powołana przez Starostę Kolskiego;

6)

lek. wet. Radosław Namyślak - osoba powołana przez Starostę Kolskiego;

7)

mł. insp. Artur Foryński

- przedstawiciel

delegowany przez Komendanta

Powiatowego

Policji w Kole;
kom. Michał Bryl - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w

8)

Kole.
W pracach Komisji uczestniczyć będzie Dariusz Kwiatkowski - p. f. Prokuratora Rejonowego w
Kole, wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Koninie.
Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku na kadencję 2017-2020 z głosem

doradczym powołano następujące osoby:
1)

Marka Banaszewskiego - Wicestarostę;

2)

Ewę Lewicką - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole;

3)

Zenona Wasiaka - Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Kole;

4)

Roberta Jokiela - Inspektora Wydziału Promocji, Rozwoju

Zarządzania

Kryzysowego

Starostwa Powiatowego w Kole;
5)

Edytę Grabowicz - Inspektora Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Kole.

Straciło

moc zarządzenie

nr

120.10.2014

Starosty

Kolskiego

z dnia

10 kwietnia

2014r.

W sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014-2017. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z
zakresu administracji rządowej.
Projekt omówił

naczelnik

Zenon

Wasiak. Podjęcie

porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim
umów na prowadzenie

badań specjalistycznych

uchwały jest

konieczne

do podpisania

a Powiatem Kolskim w sprawie zawierania
dla potrzeb Powiatowej

Komisji Lekarskiej.

Przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych administracji rządowej związanych z
przeprowadzeniem

kwalifikacji wojskowej w 2015r. dotyczą przeprowadzenia

badań lekarskich

osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów tychże badań. Naczelnik Zenon

Wasiak dodał, że w tym roku kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona
26.03. w Liceum Ogólnokształcącym

w dniach 01.03. -

w Kole.

Nikt nie zgłaszał uwag do projektu

uchwały, w wyniku głosowania

Komisje jednogłośnie

pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał (załącznik nr 3 do protokołu)

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radna Genowefa Szurgot odczytała wniosek Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność

oraz Związku Nauczycielstwa

Starosty Kolskiego w sprawie zabezpieczenia
niepedagogicznych

Polskiego

i przeznaczenia

Oświaty i Wychowania

Oddział w Kole skierowany

do

na podwyżkę płac pracowników

szkół i placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kole środków

pieniężnych w wysokości 5% ich funduszu płac (załącznik nr 4 do protokołu).
Głos zabrała naczelnik Dorota Szkudlarek
Odpowiedź na powyższe pismo zostanie sporządzone przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Od
2018r. wzrosło minimalne wynagrodzenie, zmieniły się widełki wynagradzania.
płac w placówkach oświatowych
premia wyrównawcza.
przypadki

są zapisy dotyczące przyznawania

Do tej pory dyrektorzy

kiedy osoba sprzątająca

nie zmienili

W regulaminach

10% stałej premii, jest to

regulaminu

wynagradzania.

zarabia mniej więcej tyle samo co osoba pracująca

Są
w

administracji.
Radna Ewa Ocltędalska
Dyrektorzy szkół powinni zmienić regulaminy wynagradzania.

Premia stała jest krzywdząca dla

długoletnich pracowników.
Radnv Marek Kowalewski
Jeżeli nastąpiła zmiana widełek w wynagrodzeniu,

to należy zmienić wysokość stałej prernu.

Pracownicy obsługi powinni otrzymywać wynagrodzenie

minimalne plus premia, która byłaby

adekwatna do zajmowanego stanowiska np. od 1-20%.
Naczelnik Dorota Szkudlarek
Zaplanowane zostało spotkanie w dniu 08.02.br z dyrektorami

szkół

zostanie poruszony ten

problem.
Radnv Zdzisław Domański
Uważa, że cały Zarząd Powiatu powinien spotkać
oświatowe.

SIę

z dyrektorami

szkół

poruszyć sprawy

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1130
Protokółowała
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