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11rotokó I Nr 3/2019

z po. iedzeaia
Komisji Spraw Społecznych

odbytego dnia 28 styC"".lnja 2019r.

Posiedzenie otworzy] o godz. 12:00 przewodniczący Komisji praw Społecznych Lech

Spliter. Powitał wszystkich obecnych, twierdził ze Komisja po. iada quorum .. W po iedzeniu

uczestnicz li także:

- C zary Chmielecki - Dyrektor P ZOZ w Kole

- Sylwest r Chęciński - Wice. taro ta kolski

- Lilla . rbaniak - arnodzielne tanowiska d . pracowniczych.

Li ta tanowi załącznik m 1 do protokołu,

Porządek posiedzenia przed tawla ię nasrępująco:

l. Informacja Starosty Kolskiego na temat bieżącej sytuacji SP nOZ w Kole.

2. Sp awozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń naucz ci. 11 na poszczególnych stopniach

a an u zawodowego w szkołach prow dzonych przez Powiat Kolski w 2018 roku.

3. Analiza proj któ uchwał na V sję Ra.d~ Po iatu Kolskiego.

4. Pismo Związku . auczycielstwa Polskie go Zarząd Oddziału w Kole w sprawie zmiany

regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przywrócenia wysokości dcdatkćv

(motywacyjnego i trudnych warunków pacy).

5. Wc lne głosy iwnioski.

Ad, l Informacja tarosty Kolsklegn na lem.at hiC'l~!ecjs)',tu1łcii w P ZOZ w Kole.

ta!J..'ota Robert Kropidłewskl poinformował członków Komisji, Ze w 2018r. planowane były

4 dotacje dla SP ZOZ w Kole:

I) "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wypo 'aż~nie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem

usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" na kwotę 6 683 000,00 zł plus

dodatkowe środki w kv ocie 24- 000:.00?.ł co daje łą zme kwotę 6928000,00 zł;

2 ,Rozbudowa pracowni endoskopowych w P ZOZ w Kole na kwotę 420 000;00 zł'

3) .Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na \\ posażcni budowań go blo u opera ~jnego

SP ZOZ Kole" na kwot 600000.00 zł;

4) "Zakup sprzętu m dyczn go- przenośnego zestawu: respiratora, defibliratora, butli tlenowej z

reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergometra ro erowego na potrzeb Poradni



Kardiologicznej na kwotę 100000,00 zł (zadanie zakończone, dotacja rozliczona)

Dodatkowo Powiat Kolski jest partnerem finansowym dra dotacji na rzecz realizacji projektu:

1) "W pcsazenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych imiejskich podmiotów

leczniczych w narzędzia informat czne umożliwiające wdrożenie ~lektronicznej Dokumentacji

1edycznej oraz stworze lic sieci wymian. danych międz~ podmiotami 1eczniczyrni amorzs du

województw '. Łączne nakład. Powiatu ro 347 74 52 zł, w 20l8r. plan to k vota 31 241,.65 zł a

wydatkowano 2S 446 96 zł. W 2019r, Flanowana h-vota do wydatkowania 318 002~87 zł.

2) dofinansowanie inwe tyeji dot, budow baz; Śmigłowcowej użby Ratownictwa Medycznego

na t r nie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - kwota wydatkowana 20 ł Sr, to

93291 00 zł.

Staro ta Robert Krepldlow ki dokonał kol jno analizy poszczególnych dotacji. Inwestycja.

pn .. .Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wypo ażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozv rojem
U ług medycznych świadczonj ch na rz cz mieszkańców powiatu" miała zo tać zakończona

2018r.~ ale trwa nadal. Pierwotnie Powiat Kolski niał przeznaczyć na realizację wlw zadania kwotę

6 683 259.03 zł. Rada Po latu Kolskiego Uchwałą z dnia. 30 sierpnia 2.or Sr. \ sprawie

wprowadzenia zmian 'IN budżecie powiatu na 2018r. dokonała zwi k z nia v,lIw łrodków o kwotę

245 38 .00 zł. P ZOZ w Kol złożyło do Zarządu ł owiatu stosowny wniosek, w uzasadnieniu

podano że środki będą przezna zone na wykonanic robót dodatkowych zakresie budowy bloku

operacyjnego wraz z wszystkimi instalacjami ewnęu n- mi oraz przyłączami. Powiat Kolski tym

samym zwiększył wysokość udzielonej dotacji do kwoty 6928644,03 zł, Powiat Kolski wywiązał

się ze SWQj j strony przekazując do końca 20181. całą kwotę dotacji. która była ukcesyw li

\\ płacana na podstawie przedłożonych przez 'P ZOZ Kole faktur,

W sierpniu ':'018[, SP ZOZ w Kole złożył do Zarządu Powiatu drugi wniosek o przyznanie

dotacji na zadanie pn. .Rozbudowa prac~"\)'oi badań ndo kopowych w SP ZOZ w Kole' na kwot

42000000 zł. Rada Powiatu Kolskiego Uchwałą z 30 si rpnia 2018 . w sprawie wprowadzenia

zmian w budżecie po iatu przymała dofinansowanie na wskazane zadanie.

'zpitaI po wyko laniu przez Firmę KOSBUD w/w zadania przedłożył do Zarządu Powiatu akturę,

Po zczegółowej analizie prz z Zarząd Po iatu okazało ię ze zadanie zostało zlecone Wykonawcy

do wykonania na pod ta, ie an ksu do Umowy za\ artej w zakresie realizacji inwestycji pn .

.•Rozbudov aj prz budowa i modernizacja oraz wypo ażeni P ZOZ w Kole wraz z rozwojem

usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu' . Zarząd Powiatu nie zgodził si z

takim rozwiązaniem. ponieważ Rada Powiatu Kol kiego przyznała środki na odrębne zadanie.

zpital nie ogłosił przetargu, mwesty je potraktował jako posZ! rzenie zadania w zakresie

rozbudowy zpitala, a powinno być to potraktowane jako nowa dotacja Zarząd Po iatu podjął



decyzje o wstrzymaniu zapłaty faktury me wyrażając z ody na połączenie dwóch odrębnych

dotacji w jedną. Starosta Kolski nadmienił, że w dokumentacji projektowej inwestycji dot.

rozbudowy SP ZOZ w Koje na part rze miała być ulokowana apteka a ni pracownia endoskopowa.

Żarzad Powiatu podjął również decyzje o przeprowadzeniu doraźnej kontroli poprawności

realizacji zadania "Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole", W wyniku tej

kontroli Dyrektor został zobowiązany do złożenia stosownych wyjaśni ń do dnia 3] .12.20181.'.

Zarząd Powiatu otrzyma! pisrnr zwrotne L. ~zpital . to. owne wyjaśnienia z~oz dopiero w dniu

04 ..01.2.0191.".czyli po terminie do prawidłowego rozliczenia dotacji. -aktura obecnie obciąża

SP ZOZ w Kole.

W zakresie kolejnej dotacji Starosra Robert Krepidlew ki wyjaśnił. że na sesji w dniu

17 października 20181.'.Rada Powiatu Kolskiego stosowną. uchwałą przyznała dotacje dla szpitala na

zadanie pn. .Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowaneg o bloku

operacyjnego w SP ZOZ Kole" na kwotę 600000 00 zł, Dyrektor na posiedzeniach Zarządu

Powiatu wyjaśnił że zadanie było podzielone na 7 zadań, W wyniku ogło zonych przetargów

wyłoniono wykonawców do r aiizacji 5 zadań. na łączną kwotę dotacji 517 000 00 zł co do

powstałych 2 zadań nie było zgłoszeń. Zarząd Powiatu oczekiwał ż zadanie zostanie wykonane

do 20.12.2018r. jednak. otrzymał informacje od Dyrektora, Ze nie zostanie zrealizowane w

wyznaczonym terminie. Po otrz maniu Sl()SO\l nej \11'" sprawie dokumentacji okazało się, że zawarto

5 umów, z czego jedna umowa wskazywała termin realizacji do 20.12.2018r., a pozostałe 4 zadania

miały być wyk nane w OI.2019r. jest to nieprawidłowe postępowanie ze strony SP ZOZ w Kole,

gdyż przyznana dotacja była jednoroczna. W kona, ca dotrzymał termin wykonania zadania, to

szpital podjął decyzje o przesunięciu terminu do zakończenia. zadania i nie powiadomił Zarządu o

problemach z wykonaniem zadania.

Podsumowując swoje wystąpienie taro ta Robert Kropidłowskt poinformował. ze to SP ZOZ w

Koje powinno zapłacić Wykonawcy vorę 420000, 00 zł oraz 517 0'00,00 zł ze względu na nie

właściwe rozliczenie się względem Powiatu Kolskiego z dotacji do końca 20] Sr, Starosta

nadmienił. że zgodnie z bilansem przedstawion m przez SP ZOZ w Kole na dzieli 31.10.2018r.

strata szpitala wynio la. 1 236 000,00 zł, dodatkov o straty pogłębi kwota 937 000, 00 zł. Zgodnie z

przepisami ustawy o działalności leczniczej P ZOZ pokr wa we własnym zakresie stratę netto

jeżeli tego nie zrobi, to Podrniot tworzący jest obowiązany pokryć strat netto za rok obrotowy t go

zakładu albo podjąć uchwałę o likwidacji SP ZOZ. Jeżeli w sprawozdaniu finan owym wystąpiła

strata netto kierownik P ZOZ w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia

sprawozdania finanso ego powinien sporządzić program naprawczy na okres nie dłuższy niż

3 lata, iprz dstawić go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia,



Głos \,,,dysku ~izabrał Wice uarosta Sylwester Chęciń 'ki, który wyjaśnił, ze zadanie w zakresie

wykot anla praco ni endoskopowej jest zakończon , W kwestii realizacji zadania zabudowy

sprzętu do bloku operacyjnego zastana', ia fakt, dlaczego nie było to zada ie od razu potraktowane

jaki integralna cześć realizacji in vestycji. Przy budowie bloku op rac jnego nie zo tało

zabezpieczone środki na ten cel. Dyrektor nunI składać zap wni nia, że pozyska środki 'N

wysokoś i600 OOUzł.

Radny Czesia IV łatek wyjaśnił, że Dyrektor SP ZOZ w Kole był obecny prawie na każdym

po iedzeniu Zarządu Powiatu poprzedni ~ kadencji. Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu zawsze

starali się podejmować wszelkie działania dla dobra szpitala. Zarząd na prośb - Dyrektora Ce arego

Chmiele ki go wyra il zgodę na prre unię ie t rminu zakończenia rozbudowy szpitala na

15.12.2018r. wówczas Dyr tor VI. -rażał aprobatę, że inwe tycja nie b dzie zakończona w

terminie, gdyż szpital będzie mógł wystąpić do Wykonawcy O zapłatę kar umownych z tego tytuł-u.

Dyrel tor Cezary , hmielecki zape vniał, że będzie podejmował działania w celu po yskania

~rod.kÓwna sprzęt. Zarząd Powiatu zapr ponowa! utworzenie rad budowy które odbywały się co

tydzień. W piln ch prawach arząd reagował szybko i skutecznie, w rwie potrzeby środki były

przekazywane za zgodą Rady Powiatu.

Radny Ryszard i Ił lorel potwierdził. Że sprav r zpitala były często pOl1lszane na sesjach Rad

Powiatu poprzedniej kadencji. Obecnie trzeba znaleźć sposób, aby wybrn ć z tej sytuacji.

Pani Lilia rbaniak zajruujs ca ię sprawami zdrowia powiedziała, 'L1! D rektor czary Chmielceki

zapewniał, już poprzedni Zarząd ~obecny, że dotacja na sprzęt w zabudowie będzie w ."Orz}' tana

w terminie, c yU do końca 2018r .• gdyby wcześniej zasygnalizował problem z terminem

zakończenia adama, wówczas można było rozłożyć r alizację zadania na 2 lata zawrz ć anek do

Porozumienia izapłacić fakturę w styczniu 20] 9r.

taresta Robert ropidlow kit odpowiedzlał ~. amorząd zobligowany jest do wydatkowania

środków publicznych zgodnie z obowie żują .mi prz pi ami prawa. zpital zawarł umow z

Wykonawcą, w bór j ostat czn termin zakończenia robót jest wskazany na 17.0 1.2019r. Szpjtal

zawierając takie Umowy naruszył warunki Porozumienia które zawarł z Powiatem Kolskim,

Zarząd Powiatu postanowił zaproponowa Dyr k om i rozwiązanie. zgodnie z którym Dyrektor

złoży do Zarządu 2 wnioski. W j dnym Z niesków 7,v, "Ócisię O przyznani dofinansowania dla SP

ZOZ v Kole w kwocie l 166000,00 zł, które stanowi wkład własny szpitala do inwestycji



"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie P ZOZ w Kole wraz z rozwojem

usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Dyrektor w rozmowie z

Zarząd 'm Powiatu lwi rdził, iż ni dysponuje tymi środ amio Kolejny wniosek będzie zawierał

deklaracje do uregulowania na rzecz Wykonaw za realizację zadania. "Rozbudowa pracowni

endoskopowych w P ZOZ w Kole na kwot 420000,00 zł' oraz Dostawa sprzętu podlegającego

zabudowie na wyposażenie budowanego bloku op racyjnogo P ZOZ Kole' na kwotę

517 000,00 zł,

Starosta zaznaczył, że Zarząd Powiatu nie otrzymał odpowiedzi od Dyrektora Cbmieleckiego na:

w/w propozycję. W przypad li pozy vnej odpo iedzi ze stron Dyrektora Rada Powiatu

Kolskiego na najbliższej se ji przeznaczy z nadwyżki budżetov ej kwot 1 166 000,00 zł dla SP

ZOZ w Kole. alcży przestrzegać terminu gd ż w st czniu trwa jesxcze realizacja zadania

związanego "rozlbudo\" szpitala, w lutym irwestycja będzie już zakończona.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie oceniła proPOzyCJ Zarządu Powiatu skierowaną do

Dyrektora Cezarego Climieleckiego. Postanowiono poprosić Dyrektora o udział w posiedzeniu

Komisji.

Po przybyciu na posiedzenie Dyrektora Cezarego Chmielcekiego Starosta: Kolski Robert

Krop idłowsk i poprosił o zdeklarowanie czy d rektor prz ..jmuje propozycje. którą zeproponowal

Zarząd Powiatu?

Vyt'cktor Cezary Chmielecki złożył następujące wyjaśnienia na początku realizacji inwestycji
"Rozbudowa przebudowa i modernizacja oraz 'WYpo ażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem

usług medycznych świadczonych na rze z 111i szkańców powiatu" planowane było wybudowanie

bloku operacyjnego bez obudowy, ale z czasem uznano, że trz ba wykonać całość. W najbliższym

czasie mają zostać dostarczone ostatni elementy wyposażenia. Tak więc inwestycja. będzie

zakończona. Pracownia endoskopowa miała być wykonana z prZJ znanej przez Puwiat Kolski

dotacji. Porwlerdził, że otrzymał od Zarządu Powiatu propozycje zgodnie z którą szpital zobowiąże

się do zapłaty ze środków własnych kwoty 420 ODO! 00 } or z 517000,00 zł na rzecz

Wykonawców, Potwierdził, Ze przyjmie propozycje Zarządu PO\! latu i złoży stosowne pisma do

dnia 29.0 1.2019r. do godz. 10.00 w punkcie podawczym Starostwa Powiało ego w Kole.

Pan Dyrektor zaznaczył. Ż! zpital nic posiada takich środków, planowane było zaci: gniecie

kredytu bankowego na pokrycie wkładu własn go przy r alizacji inwestycji rozbudowy szpitala.

Dodatkowo szpital będzie musiał wypłacić zasądzone odszkodowanie za popełnione błędy

Iekarskie w kwcci ] 00000000 zł, a jeszcze czekają na rozstrzygnięcia 5 spraw sądowych w

zakresie ZUS, Dyrektor mimo niekorzystnej s maeji finan owej podejmował szereg działań w celu.
pozyskania środków dla szpitala, uruchomione zostały poradnie specjali tyczne diabetologiczna,



onkologiczna i pubnonologiczna wyremontowano z własnych środków pomieszczenie dla

ratowników medycznych po sterylizatomi. Wnioskował za pośrednictwem Posła RP Leszka

Gałemby do Premiera Mateusza Morawieckiego o prr znanie środków dla szpnal jednak uzyskał

negat wną odpowiedź, Wcjewoda Wielkopolski także nie przyznał środków dla SP ZOZ w Kole.

Jednak będzie ponownie składał wnioski w tym zakresie.

tarosta Kolski zadał P. tani" Dyrektoro i Chmi lec i mu cz b la awiązana rez rwa WQCl

l 000 000,00 zł tytułem wypłaty odszkodowania za popełnione błędy lekarskie dla Skarżącego?

Dyrektor Cezary Chmielecki potwierdził że I zerwa została zr-obiona.

Starosta Robert Kropidłowski nawiązał do sprawozdania biegłego rewidenta z badania

sprawozdania finansowego. tarosra podkreślił że biegli rewidenci w wN,,] spra ozdaniu

ugerowali Zeniekorzystny wynik kontroli ZUS, może wpłynąć negatywnie na sytuację linansowa

jednostki. "IN związku z tym szpital pov inien zawis zać rez rwę na powyższy cel. Czy zpital miał

zaplanowaną taką rezerwę?

Dyrektor odpowiedział, ze ma taką rezerw zaplanowaną.

Radny Marek Świątek dopytał czy znany jest wynik finansowy szpitala na koniec 2018r.?

Dyrektor C zary Chmielceki odpowiedział Ze strata wynie .•ie l 000000 00 zł j nie przekruczy

kosztów amortyzacji uważa że I kwartał amimie na plusie.

Członkowie Komisji Spraw . połecznych zwrócili się z prośbą do Dyrektora aby przyjął

propozycje Zarządu Powiatu, gdyż zdaniem radnym jest to dobre rozwiązanie dla SP ZOZ w Kole.

Radni oczekują od Dyrektora złożenia stosownych miosków do Zarządu. Dyrektor Cezary

Chmielecki zobo iązal się złożyć pisma wyrażające zgodę na propozycję Zarządu Powiatu w dniu

29_01.2019r. do godz. 10.00 w pu akcie podawczym terestwa Powiatowego w Kole.

Ad 2. Sprawozdanie z sokoś ci średnjch: w· nagrodzeń na uczye ieli na poszczególnych

topniach aWIłDSU zawodowego lV izkelacb prowsdzenyeh przez Powiat Kolski w 2018 ruku..

Sprawozdanie omówiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i 'portu Anna Pajor. Przedstawiła

wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w

zkołach prowadzon ch prz z Powiat Kolski w 2013 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy

stwierdzono, iż nie będzie dopłaty do żadnego ze stopni. Odnotowano w latach ubiegłych jeden

przypadek kiedy trzeba było dopłacie do średniego wynagrodzenia dla stopnia awansu nauczyciela

st. żysty, W sprawozdaniu w każdym stopniu awansu zawodo ego jest nadwyżka w wypłatach



przez powiat w stosunku do wyrnagan ch średnich, prawozdanie stanowi załącznik nr 2 do

protokołu,

Ad. 3 Ahaliza. projekt{n uchwał na V sesję Rady Powiatu Ketskiego.

Analiza projektów uchwał w sprawie:

- stwierdzenia przek: ztałcenia dotychczasowego trzyletniego liceurn ogólnokształcącego

im. Kazimierza Wielkiego w Kole przy ul. Blizna "7, 62~600 Koło 'IN czteroletnie liceum

ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego ..•v Kole przy ul, Blizna 37 62-600 Koło.

twi dzeni a przekształcenia dotychczasow go trzyletniego liceum ogólnokształcącego

wchod ącego w. kład Zespołu Szkół Technicznych .Kole przy ul Kolejowej 1],62-600 Koło

w czt rolelnie liceurn ogóln kształcąc wchodzące "IN kład Zespołu 7. rół Technicznych

w Kole przy ul. Kolejowej 11~62~600 Koło.

twierdzenia przekształcenia dat. cheza owego trzyletniego liceum ogólnokształcącego

dla dorosłych \ chodząc go w 'kład Z społu Szkół To chnicznych w Kole pa ul. Kolejowej 11.

62-600 Koło w czteroletni lic um ogólno ształcąc dla dorosł~ ch wchodzące v skład
Zespołu Szkół echnicznych w Kole przy u]. KoJ jowe] ] l 62-600 Koło.

twierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego

wchodzącego w kład Zespołu zkół Rolnicze Centrurn Kształcenia Ustawicznego im.

Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 4. 62-604 Kościel c w czteroletnie lic um

ogólnokształcące chodzące w _kład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Usta icznego im. Stanisława Staszicu. w Ko 'cielcu przy ul Kościelnej 4 62-604 Kościelec.

- stwierdzenia przekształcenia: dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w

skład Zespołu Szkół T chnieznych Kole prz ul. Kolejowej l L 62-600 Koło w pięcioletni
technikum chodzące w skład Zespołu Szkół 'Ieehniczrsy -h w Kole przy u]. Kolejowej 111

62-600 Koło.

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla

dorosłych wchodzącego 'IN skład Ze polu zkó] Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicmego

im. Stanisława Staszica w Kościelcu prz~ ul. Ko cielnej 4, 62-604 Kościelec w czteroletnie

liceum ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia stawicznego im, Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 4

62-604 Kościelec.



- lwi rdzenia przek ztałccnia dotychcza m.v go czteroletniego technikum \ chodzącego w skład

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w

Kościelcu przy ul. Kościelnej 4. 62-604 Kościelec w pięcioletnie technikum wchodzące w

skład Zespołu Szkół Rolnicze C ntrurn Kształcenia stawicznego im. 'tanisława taszica w

Koś .ielcu przy ul. Kościelnej 4 62~604 Kościelec.

- stwierdzenia przekszrałcenia dotychczasowego czteroletniego technikurn wchodzącego skład

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnj ch w Kłodawie przy ul, Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w

pięcioletnie technikum wchodzące w skład Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa.

- stwi rdzenia przekształcenia dot cliczasowego trzyletniego liceurn ogólnokształcącego im. Marii

Konopnickiej wchodzącego w skład Zespołu zkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy

ul. Mickiewicza 4 62-650 Kłodawa w czteroletnie liceum ogólnokształcące im-

Marii Konopnickiej wchodzące w skład Zespołu zkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy

u]. Mickiewicza 4. 62-650 Kłodawa.

tv rierdzenia prze sztalcenia don chczasowego t zyl tuiego liceum ogólnok ztałcącego dla

dorosłych wchodzącego w skład Zespołu zkół Ponedgimnazjalnych w Kłodawie przy

ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych

wchodzą e w skład ' społu Szkół Ponadgirnnazjalnycb w Kłodawie przy u]. Mic-kiewicza 4

62-650 Kłodav a.

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceurn ogólnokształeącego

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. Wł i St. Grabskich

w Kole przy ul. Sienkiewicza 1 62-600 Koło w czteroletnie liceum ogólnokształcące

wchodzące w skład Zespołu zkół konomiczno - Administracyjnych im. Wł ] SI. :rrabskich w

Kole przy ul. Sienkiewicza l, 62-600 Koło.

- stwierdź nia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla

dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. Wł i St,

Grabskich w Kole przy ul, Sienkiewicza l, 62-600 Koło w czteroletnie liceum

ogólnokształcące dla doro lych wchodzące w kład Zespołu Szkół Ekonomiczno -

Administracyjnych im. Wf i 't Grabskich w Kole przy ul. ienkiewicza l > 62-600 Koło.

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład

Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. \ ł j St. Grabskich w Kole przy ul.

Sienkiewicza 1~62-600 Koło w pięcioletnie technikum wchodzące w skład Z społu Szkół



E onomiczno- Administraeyjn ch im. W,l i t. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1
62~600 Koło.

Naczelnik Wydziału Oświat, Kultury i Sportu. Anna Pajor poinformowała, re zgodnie z

założeniami r formy edukacji z dni 111 01.09.20J9r_ dotychczasowe .... letnie Licea

agólnoksztalcące na podbudowie gimnazjum st<yą się 4- letnimi liceami ogólnokształcącymi na

podbudowie 8~ letniej szkoły podstawce 'ej, natomiast 4 -letnie technika na podbudowie gimnazjum
staj, ię 5- letnimi technikami na podbudowie 8- letniej szkol pod tawo ~.

Członkowie Komisji nie wnosili uwag do pl'Ojektów uchwal i lU wyniku glosowania je'dnoglośnie

pozytywnie je zaopin;Dwtlly. Opiltili stanowi zalql'znik nr 3 do pr%koTu.

Ad 4. Pismo Z,· i~lZku NalIczyciel twa Pelskiege Zarząd Oddzialu ,,, Kole w sprawie zmiany

regulnminll wył1agr.a.dztlnia nauc:zyeieli W' zakresie JJrzywnJcenia wysokn~ci dudnlkt'lw

(mot)., 8cyjnego i trudnych warunk.ów prac ).

Naczelnik Wydziału Oświa Kultury i Sportu Anna Pajor poln onnowala że zgodnie z Kartą

auczyciela Dyrektorowi szkoły obniża si tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w

zależności od wieikoś i i typu szkoły oraz warunkó pracy lub zwalnia się icb od obowiązku
realizacji zajęć. auezyci l korzystający z obniżonego tygodnie ego obowiązkowego wynnarn

godzin zajęć nie może mieć godzin ponad •.vymiarowych, W najbliższym czasie zostanie

zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Związku Nau zycielstwa Polskiego na którym

zostanie poruszony temat regulaminu wynagradzania naucz ci li w zakresie przywrócenia
wysokości dodatków,

Pi· mo Związku Nauczycielstwa Pol. kiego Zarząd Oddziału w Kole stanowi załq:cZllik nr 4 do

protokolE,.

Radny Tomasz Banniski

Czy jest obawa. że Powiat będzie musiał dołożyć środków do o "Vi. iaty?

aezelalk Anna Pajor

W tym roku szkoły ponadgimnazjalne przyjmą podwójną ilość uczniów, będą to absolwenci 3 klas

gimnazjum i 8 klas szkół podstawowych, będzie to 600~ 800 UCZ1UÓ\'I.'_ Zazwyczaj 80% tych

uczniów wybierze szkoły w Powiecie Kolskim. Dopóki ten podwójn rocznik nie ukończy zkoły

sytuacja nie będzie zła. M tryczka będzie przewid wała zwię szoną ilość uczniów, w związku z

tym Powiat otrz ma wyższą dotacje, W przypadku wzrostu kosztów, jest możliwość składania do



1il1isterstvv'a. wnio ku o prz 'znani dodatkowych środków z rezerwy oświatowej, al te środki

można otrz mać dopiero \101' marcu przyszłego roku,

Starosta Robert Krepidławsk]

Nie bardzo zgadza si z Pani na z lnik, gdyż oświata stoi teraz przed trudn m zadaniem przyjęcia

dwóch roczników, czyli wi kszą liczbę ucznić . Za każdym z uczniów jest dotacja która pozwala

na funkcjonowanie szkołom j dnak dotacja pł nie dopiero w 2020r. więc teraz tri: ba będzie

ziąć obowiąż ,k fun cjonowania szkół. ą placóv ki. w których jes duży nabór jak np. Liceum

Ogólno ształcącego, Kole. Duże znaczenie w wyborze zkcły ma transport. a pru Ib~

dyr, ktorów uruchomione zostaną dodatkowe ki runki transportu publi z.nego, po to ab: pozyskać

jak najwięc U uczniów', Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze ntrurn K ztałccnia Ustawicznego w

Kościelcu zwrócił ię do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na uruchomieni dodatkowego
,

tran portu z mi j cewości Krzymów i Polic do Koś i 1 a. Uboi wa, że dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjah ych w Kłodawie nie zgłosił żadnych propozycji 'tym temacie.

Radny omasz Barańsk]

Która placówka oświatowa. z powiatu kolskiego ma najmni. jszy nabór?

Naezelnlk Anna Pajor

Ze pół zkól Ponadgimnazjalnych w Kłoda me.

R:.dny Tomasz Barański

1. Czy są wypracowane zasady w pół'prac_ z przed: i biors twem ' K. waża, że ten t mat

powinien zostać poruszonj na Kan encic Wójtów iBurmistrzów z władzami Powiatu ponieważ

niektóre gminy chciałyb, razem z Powiatem wynegocjować jednakowe tawki,

2. Czy są opra'o ane tandardy przyznania pornocy finansowej dla Ochotniczych Straży

Pożarnych?

Ad . Wolne glos}' i. wnioski.

-'taro ta Robert rop id lowski

l. Temat zbiorowego tran portu drogowego zostanie poruszony na Konw ncie. a len rok umowj

z PK są już podpi ane. ale w przyszłym roku można poruszyć ten temat. Podkreśla ż nie każda

gmina ma podpisane umowy z tym samym operatorem.



'"
•

2. Jeszcze nie są opraco ane, jak tylko będzie> znana wy okość nadwyżki wówczas zostaną

opracowane te' tandardy.

a tym zakończono posiedzenie o godz. 14.30.

Protokółowała
Malwina 'lorzycka

~IOd~
Przewo dmeząey

Komisji Sp BW L polccznych
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