
Protokół Nr 6/2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 29 kwietnia 2015r.

BRZ.OO12.4.6.20 15

Posiedzenie otworzyła o godz. 930 przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Janina

Roszkiewicz, powitała wszystkich obecnych, stwierdziła, iż jest wymagane quorum, poza tym

obecni byli:

- Urszula Pękacz- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

_Przemko Chudykowsky- Komenda Powiatowa Policji w Kole

_Anna Pajor - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2014.

2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole- Ocena zagrożeń i przestępczość

wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego w pierwszym kwartale 2015r.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015

Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015

Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

5. Analiza projektu uchwały w sprawie: przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu

współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku"

6. Wolne glosy i wnioski.

Ad 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2014.

Sprawozdanie przedstawiła Pani Urszula Pękacz. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kole

pełni swoje obowiązki jednoosobowo od O l lutego 2000r. Do ustawowych zadań i uprawnień

rzecznika należy przede wszystkim zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich, składanie wniosków

w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów

konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów



konsumentów. Porady udzielane były osobiście tj. bezpośrednio w biurze, telefonicznie,

listownie lub poprzez e-mail. W 2014r. zarejestrowano 933 sprawy.

Do naj istotniej szych spraw, z którymi zgłaszali się konsumenci zaliczyć można:

_ usługi telekomunikacyjne i energetyczne- zawyżone rachunki za sprzedaż energii

elektrycznej, podszywanie się pod innego dostawcę energii lub telefonii. W fakturach

konsumenci otrzymywali zawyżoną ilość zużycia prądu, gdyż w umowach wpisywano

wartości szacunkowe a nie rzeczywiste. Brak informacji o możliwości odstąpienia od umowy.

_ usługi bankowe i finansowe - brak rzetelnej informacji ze strony konsultantów bankowych,

co do treści umowy kredytowej i skutków jej zawarcia. Działalność firm parabankowych,

wprowadzenie w błąd, co do wysokości oprocentowania i opłat za prowadzenie rachunku

(lokaty, fundusze inwestycyjne, ROR, ubezpieczenia, dodatkowe opłaty za obsługę kredytów.

Niepokoi fakt, że konsument otrzymuje kilka kredytów, nie posiadając zdolności kredytowej,

co powoduje, że z czasem staje się nawet niewypłacalny. Konsekwencją tego jest sprzedaż

firmom windykacyjnym przedawnionych opłat i pożyczek.

_ usługi ubezpieczeniowe- dotyczą głównie ubezpieczeń na życie, kredytów i pożyczek.

Ubezpieczyciele odmawiają wypłat odszkodowania, znacznie zaniżają jego wysokość.

_ wzrost sprzedaży różnego rodzaju produktów podczas spotkań i prezentacji. Przedsiębiorcy

prowadzący w ten sposób swoją działalność zachęcali do udziału w pokazach tych towarów

stosując często nieuczciwe praktyki wobec konsumentów. Poszkodowanymi są zazwyczaj

osoby starsze, często schorowane, które podpisują podsunięte im dokumenty, wśród których

są również umowy o kredyt konsumencki często o wartości kilku tysięcy złotych, spłata tych

kredytów jest prawie niemożliwa.

Przystąpiono do dyskusji

Radna Janina Roszkiewicz
Jest pełna podziwu, że Pani Pękacz wykonuje swoje obowiązki jednoosobowo, przy tak dużej

liczbie załatwionych spraw. Znajomość przysługującym konsumentom praw jest coraz

większa, jednak mieszkańcy powiatu mimo to zwracają się do rzecznika o pomoc w

rozwiązywaniu problemów z nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi przed

przedsiębiorców.

Radny Sebastian Szczesiak

Pracował kiedyś w branży telekomunikacyjnej i miał do czynienia z ludźmi, którzy ciągle

składali reklamacje dotyczące usług operatora. Również wyraża podziw, że Pani Pękacz radzi

sobie sama z wykonywaniem swoich obowiązków.

Radna Ewa Ochędalska



Uważa, że w szkołach powinny być organizowane zajęcia z działań edukacyj no-

informacyjnych na rzecz konsumentów. Młodzież powinna zdobyć wiedzę na temat praw

konsumentów i umiejętnie korzystać z niej w określonych sytuacjach.

Pani Urszula Pękacz
Stara się prowadzić lekcje edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas zajęć

lekcyjnych przekazywane są informatory i ulotki z zakresu prawa konsumenckiego.

W szkołach jest realizowany przedmiot przedsiębiorczość, ale jest tam niewiele z zakresu

prawa konsumenckiego.

Informacja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję. Opinia stanowi załącznik nr 2

do protokołu.

Ad 2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole- Ocena zagrożeń

i przestępczość wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego w pierwszym

kwartale 2015r.
Informacje przedstawił st. asp. Przemko Chudykowski. W okresie 3 m-cy br. na terenie

powiatu kolskiego stwierdzono ogółem 289 przestępstw ( o 27 więcej niż w 20l4I.) Liczba

podejrzanych sprawców przestępstw ogółem wyniosła 136 tj. o 17 mniej niż w roku 2014.

Najwięcej przestępstw było popełnionych przez nieletnich przeciwko mieniu. Dobrą

wiadomością jest fakt, że na terenie powiatu nie odnotowano sytuacji związanych

z zażywaniem dopalaczy i ich dystrybucją.

Przystąpiono do dyskusji

Radna Ewa Ochędalska

Nie do przecenienia są spotkania policji z młodzieżą, ale ważne są również rozmowy

z rodzicami.

Radny Jan Stępiński

Zgadza się z radną, że prowadzenie spotkań profilaktycznych jest dobrym rozwiązaniem.

Radny Ryszard Kasiorek

Dużą rolę odgrywa tutaj wychowanie, jakie dziecko otrzymuje z domu. Kształtuje to potem

jego poglądy na pewne sprawy.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała informację, opinia stanowi załącznik

nr ~ do protokołu.



Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015

Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Projekt przedstawiła naczelnik Anna Pajor. Zarząd Powiatu Kolskiego proponuje udzielenie

pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr

kultury tj. Przegląd Muzyczny Dzieci i Młodzieży Grającej na Syntezatorach oraz Kujawskie

Sypanie Wzorów Piaskiem wykonywanych przez GOK w Przedczu. Łączna kwota dotacji

wynosi 2 000 zł.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015

Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Klodawie

Projekt przedstawiła naczelnik Anna Pajor. Zarząd Powiatu Kolskiego proponuje udzielenie

pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr

kultury tj. V Ogólnopolskie spotkanie taneczne .Terpsychora" wykonywanych przez GOK w

Kłodawie. Łączna kwota dotacji wynosi 3 000 zł.

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie: przyjęcia "Sprawozdania z realizacji

Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku"

Naczelnik Anna Pajor poinformowała, że Zarząd Powiatu jest zobligowany do przedłożenia

do 30.04 organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu

z organizacjami pozarządowymi. W uchwale wymieniona jest:

- liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego;

- liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;

- liczba zawartych umów w trybie art. 19a ustawy tj. realizacji zadania publicznego

o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert;

- liczba organizacji, z którymi nie została zawarta umowa z przyczyn zależnych

od organizacji;

- wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconym organizacjom

pozarządowym w roku 2014.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Ryszard Kasiorek



Radna Ewa Ochędalska

Proponuje, aby przy projekcie budżetu zgłosić do Zarządu Powiatu propozycję zwiększenia

środków na kulturę i sport.

Radny Sebastian Szczesiak

Popiera wypowiedź radnej Ochędalskiej.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał, nie wnosząc do

nich uwag. Opinia stanowi załącznik nr 14doprotokołu.

Ile środków otrzymało ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło w 2014r.?

Czy są one większe niż w 2013r.?

Naczelnik Anna Pajor

Suma jaką otrzymuje ZHP w Kole jest od lat na takim samym poziomie i wynosi 5 000 zł.

Zdaje sobie sprawę, że jest to niska kwota, ale do podziału jest suma 18 000 zł na wszystkie

organizacje, a coraz więcej podmiotów zwraca się o udzielenie dotacji.

Ad 6. Wolne glosy i wnioski.

Radny Jan Stępiński

Ostatnio przejeżdżał obok szpitala w Kole i teren przed budynkiem nadal me został

uporządkowany, samochody nadal są tam zaparkowane. Na sesji poprosi o wyjaśnienia w tej

sprawie, gdyż uważa, że nadal można uporządkować ten teren w formie bezkosztowej.

Radna Genowefa Szurgot

Można również zatrudnić portiera, który będzie pobierał opłaty za zaparkowane pojazdy przy

szpitalu.

Radny Ryszard Kasiorek

Popiera pomysł radnego Jana Stępińskiego dot. bezkosztowego uporządkowania terenu przed

budynkiem kolskiej lecznicy, dodatkowo można zrobić porządek z terenem zieleni przed

budynkiem szpitala.

Radny Sebastian Szczesiak

Zwróciła się do niego Pani Irena Jabłońska ze Stowarzyszenia Klubu Seniora "Trzecia

Zmiana" z propozycja, aby wprowadzić Powiatową Kartę Seniora, na wzór Miejskiej Karty

Seniora, która obowiązuje w mieście Kole. Prosi, aby radni zastanowili się nad tematem i na

następnym posiedzeniu Komisji podjęli decyzje o wystąpieniu do Rady z tym tematem.

Radna Ewa Ochędalska

Jak wygląda sprawa finansowania takiej Karty Seniora?



Radny Sebastian Szczesiak

Można zwrócić się do burmistrza Miasta Koła o udzielenie bonifikatów na wstęp np. na

basen, do kina, muzeum. Właściciele sklepów, przedsiębiorstw również mogą zadeklarować

zniżki. Warunkiem otrzymania takiej karty będzie ukończenie 60 r.ż. Powiat pokryłby jedynie

koszty wydrukowania takiej karty.

Komisja Spraw Społecznych uznała, że tematem Powiatowej Karty Seniora zajmie się na

następnym posiedzeniu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1115
.

Protokółowała

Malwina Morzycka
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