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Komi ji praw poleczn ch

odbytego dniu 28 -'ierpuia 20l9r.

Posiedzenie otworzy I o g dz, 10:00 przewodniczący Komisji • praw poł cznych L ch

Spliter, Powitał wszystki h ob n 'ch, stwierdził że Korni ja po iada quorum , W posiedzeniu

ucz nnicz 'li także:

- Agni - ka Ru 'in - Dyrektor Powiatowego entrurn Pomccj Rodzinie w 01

- Dorota Szkudłarek- Naczelnik W_działu Oświaty Kultury i Promo ji
- Iwona Wiśni w k: - p.o, D Ireklor SP ZOZ 'IN Kole

- I kandra Kowal ka - Dyrektor Powiat \\ ej i Miejskiej Bibliot ki Pu licznej wole

- Lilla rbaniak- Nacz lnik W_działu Kadr, Płac i Zdrowia

Li ta stanox j załącznik nr 1 do protokołu,

Porządek p,o'iedzenia przed ławia ię na tępująco:

L Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany u hwał Nr VH/49/2019 Rady Powiatu Kol ki go z

dnia 28 marca 2019 roku zmienionej uchw tą r IlU63/2019 z dnia 2 hl/i. tnia 2019r. w

spra ie ustal nia V1,"Y oko '. i środków finan owych P ństv owego Funduszu rehabilitacji Osób

Ni pełno prawnych przypadających na real im j o reślonych zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej ispołecznej osób niepełno- pra nych VII' Po iecie Kolskim v 2019 r,

2. Informacja dział lności Powiatowej iMiejski j Bibliot ki Publiczne] w o] za rok 2018 .

..,.Ocena prz gotowania szkół i placóv ek o światowych do nowego roku szkolnego,

. Informacia na t mat bi żącej sytuacji amodzielr go Publi zn go Zakładu Opi ki Zdrowotnej "ol

Koje.

5. WO.lnt: głos i wnioski.

d 1. nallza projektu uc:hw'aly w 'pnn ie zmiany uchwaty Nr Vll/49t2019 Rady Powiatu

Kot kiego l dnia 28 marca 2019 roku zmienionej uchwała r Vll1l63/2019 z dnia 14

kwietniu 20191'. w . prawie u- talenia " ol ości (rodk41w finansowych Pań ho 'o ego

Fundu zu rchebihtaeji O 6b iepelno: prs ~n ch przypadających na realizację

o~ re lon. ch zadań z zakresu rchabUitacji zawodo ~Ieji poleezne] o '6b ni~pełllo prln nych

w POl teełe Kolskim W 2019r.



D rektor Agnie zka Ru in poinformowała, że zmiana "'. nika z rezygnacji jednego z pracodawców
z realiz cji umov na wyposażę ie now go stano iska pracy dla o ob I niep Inosprawnej

w kwocie 22.643,00 zł. P opozycja j st. aby w/w środki przeznaczyć na dofinansowanie li wi dacji

barier architektoniczny ch. \y komunikov .•'anju się i te~hnicznych,,, zwi zku L. ind. widu' lnymi

potrzebami na b' tę 22 643.00 zł oraz dofinansov ani zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny "::I

kwot 208,00 zł. ani dyrektor nadmieniła równi. ze obecni został. cala ici rozdy sponowane

środki na dofinansov anie zaopatrzenia \ przedmioty ortopedyczne i . odki pomocnicze, Pani

Rusin p dkreślil • ż budzet na 2018 r. na ww, l wynosił 332.502.17 zł a' 2019 r. wynosi.

24_.334,00 zł. Wl, c jest o 90.168.1 7 zł mniejszy, ytuaeja ta w , lika z faktu, że budż t prz kazany

przez PFRO na realizację określonych r. dań z zakre u rehabilitacji zawodov ej i społecznej osób

ni p Ino pra mych dla naszego powiatu w roku bieżącym je "t umiej zy D kwot 42.908,00 zł

Vt{ porównani I z rokiem ubiegłym. Ponadto p. RON Z\ i kszył kwotę przypadająca na jednego

uczestnika WTZ o 100 zł, co przy 3 Warsztatach i 85 uczestnikach daje w skali roku kwotę

] 02.0 0,00 zl. T ięc śroc ki na realizac ie wszy tkich innych zadań z w . łączeniem zobo iązania

dory zącego ko złów działania WTZ ą r ku 20'19 mniejsze o 144.908.00 zł. Taki stan rzcezv

skutkuje niewystarczającą iloś ją środków na realizację zadań PCPR 'L zakresu rehabilitacji

spal czn j izawodov ej.

'-lonkowi' Komisji Spra Spoi cznych po uano» tli Wy. tqpić do Zarządu Powiatu Kol kiego

z prosbq o zwiększenie budżetu P .'PR, Pi 'mo li' lej iprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komi ja nie no iła uwag do w/w projektu li hwały i w wyniku f{IO:.'Ol1lartia pozytywnie RO

zaopiniowała. Opinia stano, i załącznik nr J do protokołu.

Ad 2. Informaeja Z dzialałn» ści Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publiczne] '\\' Kole za rllk

2018.

Dyr ktor Aleksandra Kowalska omówiła skróci przedłożoną radnym iuformacj . Powiatov Ci 1

Miejska Biblioteka Publi zna w Kol iest sarnorz dową instytucją kultury. Zadania. biblio eki

powialuv t" wykonuje na podstav ie Porozum i nia zax artego pomiędzy Zarządem Powiatu

Mia tent Kolo. truktur organizacyjną placówki - opracowan zgodnie z potrz b mi mle zkańców

tworze biblioteka główna, Filia dla Dzi .j Filia r J, filia. r 4. Na t r ni pawia u działa 25

bibliotek publicznych- 18 v środowisku wiej. kim. W Bibliotece zatrudnionych je t l"'

pracoY nikóv : 11 bibliotekarzy, główna księgowa i robotnik o spodarczy,

Pani Dyrektor wspomniała, ż działalność biblioteki finan cwana jest m.in. ze środ ów publicznych

\:' ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej z Powiatu Kolskiego w kwo i 101 420.00 zł (środki
te pozwalają na zabezpiecz nie podstawowej działałnoś ,i Biblioteki). rząd Miasta prz każuje



środki w kwoci 850 000,00 zł. W roku pru. ozdawczyrn udało się pozyskać środki na kv ot: J l

895,00 zl w ramach programu Mini. ter twa Kultury 'Dziedzictwa hi dowcgo Zakup nowości

wyda ni 'Z) ch w ramach programu operacyjnego Literatura j czytelnictwo. Zakup nowości

\ y dawnie zych, W 201 8 r- księgozbiór liczył 68 991 , olurainów wg w każnik. zakup k. i. żek na

~00 mi - zkańcó wynosi 5,2 woj. 'Y _O18 r. biblioteka zarejestrował 4 368 użytkownikó .

Wskaźnik za ięgu czytelnictv a \'\< niósł •..O na lOOmi szkańców, Zanotowano 35 402 od 'j dżiny.

ri:rvmp, jako jedj na biblioteka w' powiecie kolskim, t\ OlZ i opracowuje bibliografię regionalną

dla miasta Koła ipowiatu kol iego.

W dyskusji członkowie KOlni ji podl r ślali dużą aktywność Bibliot .ki zarówno na terenie miasta

Koła jak i Powiatu Kolskiego, Uwag do przedstawion j in forma ji nie b lo. Informacja stanox i

zeł znik nr 4 do protokołu.

Ad 3. Ocena przygotowania' zkół i. pllłcó, ••'cl o' viatowych do .no "ego roku zkelnego.

Naczelnik Wydziału Oświat, Kultury i Promocji Dorota zkudlarek omówiła stan przygotowania

szkól i placówek I\ latowych do nowego roku szkolnego. abór do zkół zazwyczaj odbywa się

etapami. w pi IW -zyrn naborze jest ięcej chętnych nit. miejsc w danej klasie. dlatego Ze uczniowi

składają podania do dowoln j liczby oddziałów w dowolnej Ił zbi szkół, Po oglo izeniu listv

rekrutacji, u zniov ie dokonują wyboru, gdzie będą kontynuować nauk i wtedy ą miejsca wolne j

przeproi adza ię drugi nabór, O stateczni okazało się. że są jeszcze miej ca wolne \ ZSE-A \

Kole oraz v LO Vi ;'0 e, w związku .tyrn ni którzy uczrriowie maj jeszcz szanse kładać podania

do v.'/w placów k. Pani zkudlarek /spomniała, że pozyskano 'rod i. v famach programu

.Narodowv Program Rozwoiu Cz L lnictv a , . zasie wakacji zostały w. konane remom)' w

szkołach na łączną kwot ~15 000.00 zł. "rodki I. stały rozdysponowan w nast pującyrn zakresie:

iceum Ogólnok ształcące Kole kwota 43 950,00 zł dokonano zakupu klimat -zatorów

wraz z montażem zakup zafck i. rem nt sali lekcyjnej;

- Z.espól Szkól Ponadghn nazjalnyeh w Klod~nvi - kwota 33 235.00 zł VI' 'konano remont

pomieszcz _{l z przy sto cwani m do zajęć dydaktycznych:

- Ze pół Szkół Tcchnicz;n~ ch w Kole - kwo a 25 000.00 zł \\ 'konano r mont pomi SZt:Z<:::11

szkolnych oraz za up mebli;

- Zespól ReKU \IV Keścieleu * b ola 330 000,00 zJ wykonano T morn łazien k w budynku

lnt_matu~

~ Ze pół zkól konomiczno-Admini.słracYJnych w Kole ~.k ota 62 815,00 . prz znaczona

została na zakup z stawów komputerowych do pracowni oraz remont pornieszczeń z

przystosowani -In d ząjęć dydakt cznych;



~ Zesp,ól Opiekuńezo-Ed uk,lłcy j 00- ychowa wezy w Kule - kwota 20 000 00 zł wykonano

remont wiaty przed budynki m oraz zadani inwes c jn pn, "Wybrukm,va.nie placu apelowego

w ZO-Em W w Kole .
Podczas dyskusji radny Tomasz Barański w~raził niezadowolenie z faktu, że w Kłodawie nie było

w tym roku naboru do szkoły zav udowej, tarosra na. ostatniej esji wspomniał że prawdopodobnie

wszystkie: kierunki zawodowe będą realizowane \v Zespole zkól Technicznych \N Koje. Radny

uważa, że VII Kłodav ie PU\ inna być jednak utworzona szkoła zawodów w zakresie kształcenia

ehoci ażby w zawodzi c pic arz lub e Ie tryk.

aczelnik Dorota zk.udlarek odpowiedziała. że ''''''Kłodawie była utwo .zona szkoła branżowa ale

było zb. 1 małe zainter sowanie uczniów tym kierunkiem. W planuch jest dokonanie zmian

szkołach polegające na ul orzeulu lic urn ogólnokształcącego w Koje oraz w Kłodawie. pozostałe

szkoły będą realizowały nauk akr śl nych profilach i za odach. W Z 'T w Kole planuje lę

otworzy' szkot branżowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrekcj sz 61

ponadgimnazjaln ch postanow riły podje Ć \i pół} racę z lokalnymi przed siębiorcami \ zakresie

możliwo 'ci odbycia przez ucznió prakt ki za odowej v danej jednostce. Takie współprace

podjęło KHBC traszków, aint Gobain w Kole, Planowane jest również wystąpjenie do Kopalni

. cli w Kłodawie w zakresie pod] cia współpracy,

Ad 4. Informaeja na temat bieżące] sytuaeji Samedziełnego Pubticznego Zakladu Opiel i

Zdro\,"'otnej w . ole.

Po, Dyrektor S} ZOZ w Kole Pani Iwona Wiśniewska przekazała informacje na t mat bieląc j

sytuacji w . zpitala tj.:

Ministerstwo Zdrowia pozj ty\. ni zwery fika 'ano "niosek . P ZOZ w Kole W zakresie

dofinansow, nia do zakupu karetki w kwocie 00 000,00 zł. Karetka b dzie tacjonov ała

Kłodawie;

- \ zakresi funkcjonowania przychodni w Lubońku, wystąpiono do ,Z o wyrazenie zgody na

ograniczenie dni funkcjonowania przychodni z 5 do 2 dni w tygodniu, Obniżenie ilości dni

funkcjonowania ośrodka poz oli n. zapewnienie obsługi medycznej. w pozostałe dni w

przychodni obecna będzie pielęgniarka, która może wykonywa drobn zabiegi. Deklata ji

mi, szkańców POZ w Lubońku jest 1000. NFZ wyraził zgodę na VIiprowadzenie wnioskowany -h

zmian, W dyskusji radni E a Och dalska i radnj Toma z Baranski v.~razili niepokój

ogranicz ni cm li zby dni funkcjonowania przychodni Lubońku;

m na. t piło z i kszcnie csztó o nbow ch. dokonano wypłat jubileuszćwek oraz środków za

wypracowane nadgodziny dla per 'on 'lu rednie go;



- szpital otrzymał ezwarue v kwe: tii wykazu ilo 'ci po jadanych łć zek, w przypadku ni

do rosowanie ilo ~ciłóżek organ nadzoru może nałożyć kary finant owe na j edncstkę:

- zatrudniono 1 kurza' rtopedę, który b :dzi :5.\,riadczy] pracę od O1.10 br., poza tym zatrudr iono

kilka pielęgniarek ipołożną;

- należy pilnie wykonać remont Oddziału Wewnętrznego II;

- planowanej dzierżawy pomieszczenia pod la oratorium \~r nOVY')'Jn bud nku zpitala, firma która

zostani \\'. łoniona w drodze prz targu będzie musiała zaadaptov ać porni sz zeni .

- oiwar ia fert w ramach przetargu nieograniczonego dla. Rozbudowy, przebudov 'Y i mod unizacji

'amodzieln go Publi Zł ego Zakładu Opieki Zdrowo nej v Kol wraz z rozwojem usłu

rnedycznj h świadczonych na rzecz mieszka 1CÓVl" powidu - za. tęp ze robot. budo 'lane",

wpłyn ty 2 ofe rty,

a koniec Pani LiH' Urbanlak poinf inowala radn b. że na stronie Brp tarostwa Powiatov ego

w Kole został opubli owan .Prze odnik do tępny h fonnaci opieki zdrowotnej, pornocy

polecznej i aktywizacji zawodowej dla o ób z zaburzeniami p iychicznymi na ter nie powiatu

kolskiego' , a zap. tania czlonkóv Komisji w zakresie konkursu na dyrektora szpital am

na z lni dpowiedziała, ż wpłyn lo 6 ofert. 3 osoby. pełniły v szelkie f rmalności iprze 'zły do

etapu 11, czyli rozmowy kwalifikac -jnej, która odbędzi i 16.09.br.

Ad 5. Wolne głos), i wnio ki.

ie było

a tym z kończono po i dzeni o g dz. 12.30

Proto łowała
Mulwina Morzyoka

t~\,\~O ~14««. Prze \'oclni ~Z~ll:Y
Korni ji p aw polecznych
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