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Protokół NI' 41/2018

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych i Komisji Prawa i Porządku Publicznego

odbytego dnia 22 maja 2018r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1100 przewodnicząca Komisji Spraw Spolecznych Janina

Roszkiewicz. Powitała wszystkich obecnych, stwierdziła że każda Komisja posiada quorum.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- st. sierż. Mariusz Rumiejowski - Komenda Powiatowa Policji w Kole

- Lilia Urbaniak- Główny specjalista ds. Pracowniczych

- Urszula Polewska - dyrektor PCPR w Kole

- Ewa Lewicka - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

- Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolskiego

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

- Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Lista stanowi załącznik nr I do protokołu.

Porz(jdek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

2, Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w

Powiecie Kolskim w 2018 roku

3. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu

Kolskiego"

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole dot. oceny zagrożeń

przestępczość wśród dzieci i młodzieży

5. Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2017 roku.

6. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017r.

7. Wolne głosy i wnioski.



Ad 1. Analiza projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały omówiła Pani Lilia Urbaniak. Mając na uwadze dobro pacjenta i zapewnienie

mieszkańcom szerszego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych uzasadnionym jest

rozszerzenie zakresu świadczeń leczniczych Oddziału Wewnętrznego II z pododdziałem

Diabetologii o świadczenie kardiologiczne. Uzasadnionym jest także utworzenie nowej komórki -

Poradni Pediatrycznej jako poradni kontrolnej pohospitalizacyjnej.

Przedłożone zmiany mają charakter porządkowy i wymagają dostosowania Statutu do aktualnie

obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Kole.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nicpełnosprawnych przypadających na

realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 roku

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor PCPR w Kole Urszula Polewska. Zaszła potrzeba

przesunięcia kwoty 40 400 zł z działu zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z

wyposażeniem nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na dział dofinansowanie

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie

odrębnych przepisów. Zmiany w planie finansowych wynikają z aktualnych potrzeb i złożonych

wniosków niepełnosprawnych mieszkańców i pracodawców z terenu powiatu kolskiego.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad 3. Analiza projektu uchwaly w sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla

Powiatu Kolskiego".

Projekt uchwały odczytała przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Janina Roszkiewicz. Na

podstawie wniosku, który wpłynął do Komisji Honorowej przyznano pozytywną opinię w sprawie

nadania tytułu honorowego dla Nadleśniczego Mirosława Macherskiego. Radny Czesław Marek

dodał, że stosowny akt nadania i statuetka zostaną wręczone w dniu 25.05.br. na Powiatowych

Obchodach Dnia Ziemi i Lasu połączone ze 100- leciem Nadleśnictwa Koła.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porzqdku Publicznego pozytywnie zaopiniowały

w/w projekty uchwal. Opinia stanowi zalqcznik nr 2 do protokołu



Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porzqdku Publicznego pozytywnie zaopiniowały

w/w projekty uchwal. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole dot. oceny zagrożeń

przestępczość wśród dzieci i młodzieży.

Informację omówił sierż. szt. Mariusz Rumiejowski z KPP w Kole. W okresie [ kwartału 20 18r. na

terenie powiatu kolskiego stwierdzono ogólem 253 przestępstwa (o II więcej niż w 2017r.) Z

powyższej statystyki liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich wyniosła 6, tyle samo

co w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej przestępstw popełnionych przez nieletnich

to przestępstwa narkotykowe oraz przeciwko zdrowiu i życiu. Mając na uwadze zwiększenie

profilaktyki wśród dzieci i młodzieży poszerzono struktury Zespołu ds. Nieletnich i Patologii o 2

etaty służbowe i 'vV chwili obecnej Zespól liczy łącznie 4 etaty z pełną obsadą.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Czasami jest świadkiem kiedy na parkingu obok Krytej Pływalni w Kole podjeżdżają uczniowie

szkół ponadgimnazjalnych swoimi samochodami i tam przesiadują cały dzień, opuszczając zajęcia

lekcyjne. Przy okazji puszczają głośno muzykę, zaśmiecają parking, prosi o wysłanie patrolu policji

w te okolice.

sierż. szt. Mariusz Rumiejowski z KPP w Kole

Przekaże powyższe informacje Komendantowi.

Radny Sebastian Szczesiak

Dzisiaj był świadkiem sytuacji, w której sierż. Rumiejsowski zwrócił uwagę osobie, kora źle

zaparkowała pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole. Dziękuje za zareagowanie na w/w

sytuację.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porzqdku Publicznego pozytywnie zaopiniowały

informację, opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 5. Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2017 r.

Informację przestawiła Pani Ewa Lewicka. Poinformowała, że głównym celem działalności

Inspektoratu jest promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności

żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie powstawaniu chorób i

zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych, niezakaźnych i zawodowych. Nadzorem objęto II

gmin oraz l gminę miejską Koło.



Pani Dyrektor pokrótce omówiła wybrane tematy związane z prowadzoną działalnością:

• dat. szczepień ochronnych;

• kontrolowano funkcjonowanie wodociągów sieciowych, z których korzysta 99,8 %

mieszkańców powiatu kolskiego; wydano 113 decyzje administracyjne, 'w tym 17 decyzji

płatniczych;

• kontrolowano również Plywalnię miejską w Kole, kontrole wykazały, że woda w nieckach

kąpielowych jest bezpieczna dla osób korzystających z pływalni;

• w 2017 roku PSSE w Kole posiadała zewidencjonowanych w rejestrze ogólem 1182

zakładów z podziałem na grupy: produkcji żywności, obrotu żywnością, żywienia

zbiorowego otwartego zamkniętego, miejsca obrotu materiałami wyrobami

przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, produkcji i obrotu kosmetyków oraz środki

transportu żywności. Skontrolowano 670 obiekty.

• Inspektorat nadzoruje łącznie 2316 jednostek, w 2017 r. przeprowadzono łącznie 1909

kontrole, wydano 903 decyzje, nałożono 90 mandatów na łączną kwotę 13.700 zł.

Przystąpiono do dyskusji

Radlly Jan Stępiliski

Czy służby Sanepidu kontrolują! prowadzą nadzór:

a) nad jakością owoców i warzyw sprzedawanych?

b) oddaną do użytku oczyszczalnie ściekową przez OSM w Kole?

c) czy był sens likwidacji stołówek w szkołach?

Dvrektor Ewa Lewicka

a) Kontrola sprzedaży płodów rolnych jest w kompetencji Sanepidu. Co tydzień sporządzają

monity, miasto Koło powinno zapewnić jedno miejsce, gdzie rolnicy mogliby sprzedawać swoje

owoce l warzywa;

b) OSM w Kole podlega nadzorowi w zakresie ochrony higieny pracy;

c) firma cateringowa, kora sporządza posiłki dla uczniów istnieje na rynku od wielu lat, od

ubiegłego roku przejęła placówki szkolne w m. Koło. Pomimo dużej ilości przygotowywanych

posiłków, są one wykonywane prawidłowo z zachowaniem wszelkich zasad higieny, dodatkowo

posiłki te są należycie zbilansowane.

W wyniku glosowania Komisja Prawa i Porządku Publicznego jednoglosnie pozytywnie

zaopiniowala ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu kolskiego w roku 2017

przedstawionq przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole. Opinia stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.



Ad 6. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 20171".

Naczelnik Wydzialu Finansów - Amelia Woźniak przedstawiła ogólne dane o budżecie powiatu za

20 I7 1'. Poinforrnowała, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu

roku plan i wykonanie wyniosły:

1. plan dochodów w wysokości 87 712 681,43 zl, wykonano 84 980 062,53 zł, co stanowi 96,88 %

2. plan wydatków w wysokości 97 37 I 954,75 zł, wykonano 81 050 533,71 zł, co stanowi 83,24 %

niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z:

- zaangażowania prac proceduralnych do rozpoczęcia planowanej inwestycji pn.: "Budowa odcinka

drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce

- rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy na przebudowę SP ZOZ w Kole nastąpiło w

IV kwartale 20 17r. a wydatki będą ponoszone w 20181'.

- tego, że wydatki majątkowe na projekty pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym

elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" i

"Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych uslug

publicznych" przewidziane są do realizacji w 20181'.

3. plan przychodów w wysokości 10675337,24 zł, wykonano 10676327,49 zł,

4. plan rozchodów l 016063,92 zl wykonanie l 016063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2017 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 3 929 528,82

zł, wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 659 273,32 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej -

8603 559,76 zł, co stanowi 96,34%.

- Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na

podstawie porozumień zjst: - plan 65000 zł, wykonano 64 770,69 zł, co stanowi 99,65 %

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 92 200 zł, wykonanie 82 009,99

zl, co stanowi 88,95%

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 3 107 166,00 zł, wykonanie

3064203,61 co stanowi 98,62 %

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak omówiła także zobowiązania i należności

wymagalne wg sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem

Rb-Z w powiecie wystąpiły zobowiązania na kwotę 7 080 926,33 zł oraz potencjalne zobowiązania

z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5 571 508,80 zł.



Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Transport i łączność - 14038209,56 zl, tj. 67,47%

Gospodarka mieszkaniowa - 117 539,22 zl, tj. 87,96%

Działalność uslugowa - 760 638,63 zł, tj. 41,39%

Administracja publiczna - 9800606,15 zl, tj. 95,61 %

Obrona narodowa - 6200 zł, tj. 100%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4775454,96 zl, tj. 96,92%

Wymiar sprawiedliwości - 247364,18 zł, tj. 98,78%

Obsługa długu publicznego - 80329,12 zł, tj. 7,84%

Oświata i wychowanie - 27038087,46 zł, tj. 94,63%

Ochrona zdrowia - l 903 936,96 zł, tj. 30,62%

Pomoc społeczna - 5 912219,22 zł, tj. 96,90%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3410 720,81 zł, tj. 92,82%

Edukacyjna opieka wychowawcza - 9887284,84 zł, tj. 99,30%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 309533,92 zł, tj. 64,42%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 208060,84 zł, tj. 90,39%

Kultura fizyczna i sport - 87 798,28 zł, tj. 83,486%

Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak

- poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-

0954/29/5/Ko/20 18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez

Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2017 rok.

- omówiła sprawozdanie finansowe za 20171'. tj. bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r., zbiorczy bilans jednostki budżetowej i samorządowego

zakładu budżetowego, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostki oraz zbiorcze zestawienie zmian

w funduszu jednostki.

Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja Spraw Spolecznych i Komisja Prawa i

Porządku Publicznego jednoglośnie pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu powiatu HI roku

2017 i sq za udzieleniem Zarzqdowi Powiatu absolutorium. Opinia HI powyższej sprawie stanowi

zalqcznik nr 5 do protokołu.



Ad 7. Wolne glosy i wnioski

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 13°0

Protokółowała:

Malwina Morzyoka
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