
BRZ.0012.4.3.2015
Protokół Nr 3/2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 19.01.2015r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1300 przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Janina

Roszkiewicz, powitała wszystkich obecnych, stwierdziła, iż jest wymagane quorum obecni są

wszyscy członkowie Komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 20l5r.

2. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015r.

Propozycje planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 20l5r. został opracowany przez

przewodniczącą Komisji Janinę Roszkiewicz.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Sebastiana Szczesiak

Zgłasza propozycję utworzenia przy Radzie Powiatu Młodzieżowej Rady Powiatu, w skład

której wchodziliby przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kolskiego.

Utworzenie takiej Rady nie wiąże się z żadnymi kosztami a pozwoli na upowszechnienie idei

samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym

środowisku. Proponuje dodać ten punkt do I kwartału planu pracy Komisji Spraw

Społecznych.

Radna Ewa Ochędalska

Popiera pomysł swojego przedmówcy, uważa, że utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu

jest trafionym pomysłem i trzeba poprzeć tę inicjatywę.

Radna Genowefa Szurgot

Należy przemyśleć w jaki sposób utworzyć taką Radę, Komisja Spraw Społecznych powinna

tylko zaopiniować ten projekt a decyzja o utworzeniu takiego organu powinna być poddana

pod obrady Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Radny Ryszard Kasiorek



Proponuje, aby spotkać się na odrębnym posiedzeniu i omówić sprawę utworzenia

Młodzieżowej Rady Powiatu. Uważa, że wszystkie Komisje Rady Powiatu powinny

wypowiedzieć się w tym temacie.

Radna Ewa Ochędalska

Można zgłosić ten punkt na najbliższej sesji, na której będzie przyjmowany plan pracy Rady

Powiatu na 20 15r.

Radny Jan Stępiński

Zobowiązał się do zgłoszenia tego wniosku w punkcie wolne głosy i wnioski.

Członkowie uznali, że punkt dotyczący utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu nie zostanie

dodany do planu pracy Komisji na 2015r. a zostanie przedstawiony podczas najbliższej sesji

Rady Powiatu. Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Stępiński

Zgłasza propozycje przesyłania radnym materiałów na sesję za pomocą poczty elektronicznej.

W innych powiatach radni otrzymują materiały w wersji elektronicznej, ale mają do

dyspozycji laptopy, które muszą zdać po zakończeniu kadencji.

Radny Ryszard Kasiorek

Uważa, że zgłoszony wniosek przez radnego Jana Stępińskiego jest bardzo praktyczny.

W ubiegłej kadencji był radnym w gminie Babiak i już 3 lata temu radni otrzymali tablety, na

które przesyłane były materiały na sesję oraz zawiadomienia na komisje. Wprowadzenie

obiegu dokumentacji w wersji elektronicznej pozwoli na zmniejszenie kosztów

funkcjonowania Rady.

Radny Czesław Marek

Obecnie brak środków na zakup tabletów dla radnych, ale można powrócić do tematu

podczas dzielenia nadwyżki z budżetu.

Radny Jan Stępiński

l. Budynek Starostwa Powiatowego w Kole jest wizytówką powiatu, niestety brak

odpowiedniej infrastruktury wokół budynku. Będzie wnosił o zabezpieczenie środków na

budowę parkingów i chodnika.

2. Niedługo odbędzie się kolejne rozdanie unijnych środków przez Urząd Marszałkowski w

Poznaniu, czy powiat ma wydzieloną komórkę organizacyjną, która zajmuje się tym

tematem?

Radny Czesław Marek



1. W budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki w kwocie 298 000 zł na budowę

parkingu za budynkiem Starostwa Powiatowego. Jeżeli w wyniku przetargu zostaną jakieś

oszczędności to można położyć płyty między budynkami. Przypomina, że w budżecie zostały

zarezerwowane środki w wysokości 2010000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

2. Cały czas monitorujemy możliwość składania wniosków w sprawie uzyskania

dofinansowania. Korzystaliśmy ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Lokalnych i dzięki temu wykonaliśmy m.in. ul. Dworcową w Babiaku i ul. Blizna w Kole.

Remont tych ulic był możliwy, ponieważ była już opracowana dokumentacja. W ubiegłym

roku złożyliśmy 2 wnioski, ale rozpatrzone były negatywnie. W Starostwie Powiatowym

sprawami związanymi z pozyskaniem środków z zewnątrz zajmuje się Artur Szafrański.

Radny Czesław Marek dodał, że niedawno została zlikwidowana komórka PIFE. Obecnie

PIFE funkcjonuje w Koninie przy Konińskiej Izbie Gospodarczej. Pozyskanie środków z

nowego rozdania nie będzie łatwe.

Radny Ryszard Kasiorek

Gmina Babiak przy budżecie 24 mln zł przez ostatnie 4 lata pozyskała ze środków unijnych

40 mln zł. Uważa, że Starostwo Powiatowe powinno zatrudnić specjalistę od pozyskiwania

środków unijnych. Ma dużo pomysłów, które chętnie przedstawiłby na Zarządzie.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Janina Roszkiewicz zamknęła dyskusję.

Jednocześnie zaproponowała, aby Komisja ustaliła stały dzień zwoływania Komisji.

Ustalono, że posiedzenia Komisji będą się odbywały jak we 6(0 o godz. 13°°.
I

Na rytym zakończono posiedzenie o godz. 14°°.

Protokółowała

Malwina Morzycka



Załącznik nr 4 do Uchwaly Nr lVI 12015
Rady Powiatu Kolskiego z dn. 29.0I.2015r.

Plan pracy
Komisji Spraw Społecznych

Rady Powiatu Kolskiego
na 2015 rok

I kwartał
l. Opracowanie planu pracy Komisji na 20l5r.

2. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 2014r.

3. Analiza materiałów na sesje Rady Powiatu

II kwartał
1. Ocena wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2014 rok.

( 2. Ocena funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

3. Ocena zagrożeń patologią wśród dzieci i młodzieży w powiecie kolskim.

4. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu.

III kwartał
l. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

2. Ocena informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego oraz planu

finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2015r.

3. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu.

IV kwartał
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015 w tym o wynikach

matur i egzaminów zawodowych.

2. Analiza materiałów na sesję Rady Powiatu.

3. Analiza projektu budżetu powiatu na 2016r. oraz wieloletniej prognozy finansowej

powiatu kolskiego na lata 2016-2021.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016r,

5. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w 20l5r.

• Opiniowanie bieżących materiałów na sesje Rady Powiatu Kolskiego.

przew~' ząca,K\Omisji
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