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Protokół Nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
odbytego w dniu 25 lutego 2015r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1300 przewodnicząca

Komisji Spraw Społecznych Janina

Roszkiewicz, powitała wszystkich obecnych, stwierdziła, iż jest wymagane quorum, poza tym
obecna była Pani Anna Pajor naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza materiałów na V sesję Rady Powiatu Kolskiego.
2. Wolne głosy i wnioski.
Ad 1.
Naczelnik Anna Pajor poinformowała, że ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadza od 1 września 2012r.
zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zmiany te podyktowane są potrzebami polskiej
gospodarki i rynku pracy, powiązanych z nimi strategiami rozwoju kraju i regionów oraz
zobowiązań jako państwa członka Unii Europejskiej. Procedura likwidacji kierunku w szkole
wymaga podjęcia intencyjnej uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, co stanowi podstawę do
podejmowania

dalszych

czynności

poprzedzających

likwidację

kierunku

nauki w tym

powiadomienie odpowiednich podmiotów oraz uzyskania opinii kuratora oświaty.

Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.
Przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
przewidują zaprzestanie

naboru uczniów do Technikum

Uzupełniającego

innych ustaw
dla dorosłych.

W Zespole Szkół Technicznych w Kole nie prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2013r.
Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.
Przepisy
przewidują

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
zaprzestanie

naboru uczniów do Technikum Uzupełniającego

innych ustaw
dla młodzieży.

W Zespole Szkół Technicznych w Kole nie prowadzi się naboru do klas pierwszych od 20l2r.
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projektu
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Ogólnokształcącego

dla dorosłych

w Zespole

likwidacji
Szkół

Uzupełniającego
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w Kole
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ul. Kolejowej 11.
Przepisy ustawy o zrruame ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw

przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Uzupełniającego Liceów Ogólnokształcących dla
dorosłych.

W Zespole

Szkół Technicznych

w Kole nie prowadzi

się naboru do klas

pierwszych od 2012r.
Analiza

projektu

uchwały w sprawie zamiaru

Ogólnokształcącego

dla młodzieży

w Zespole

likwidacji
Szkół

Uzupełniającego

Technicznych

Liceum

w Kole

przy

ul. Kolejowej 11.
Przepisy ustawy o zrruarue ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw

przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Uzupełniającego Liceów Ogólnokształcących dla
młodzieży.

W Zespole Szkół Technicznych

w Kole nie prowadzi się naboru do klas

pierwszych od 2012r.
Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu
przy ul. Kościelna 2.
Przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
przewidują

zaprzestanie

naboru uczniów do Technikum

Uzupełniającego

innych ustaw
dla dorosłych.

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu nie prowadzi się
naboru do klas pierwszych od 2013r.
Analiza
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Uzupełniającego

dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze

Centrum
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Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelna 2.
Przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw

przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Uzupełniającego Liceów Ogólnokształcących dla
dorosłych. W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu nie
prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2012r.
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Przepisy ustawy o zrruame ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

innych ustaw

przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Uzupełniającego Liceów Ogólnokształcących dla
młodzieży. W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu nie
prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2012r.
Analiza projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Techniku Uzupełniającego dla
dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
przewidują
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innych ustaw
dla dorosłych.

się naboru do klas

pierwszych od 2013r.
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projektu uchwały w sprawie zamiaru

Ogólnokształcącego

likwidacji

Uzupełniającego

dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
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w Kłodawie

przy ul. Mickiewicza 4.
Przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Uzupełniającego

innych ustaw

Liceum Ogólnokształcącego

w Kłodawie dla dorosłych. W Zespole Szkół Ponadgirnnazjalnych

w Kłodawie nie prowadzi

się naboru do klas pierwszych od 2012r.

Analiza

projektu

uchwały w sprawie

utworzenia

Liceum

Ogólnokształcącego

dla

dorosłych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
utworzenie

Liceum Ogólnokształcącego

Dotychczas

absolwenci

zasadniczych

w Kłodawie

zwrócił się z wnioskiem

o

dla dorosłych z dniem 1 września 2015 roku.
szkół zawodowych

mogli kontynuować

naukę w

uzupełniających liceach ogólnokształcących, jednak na mocy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o system ie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2012
roku nie ma naboru do klas pierwszych, a pozostałe klasy funkcjonują do wygaszenia.
Utworzenie

LO stworzy

możliwość

kontynuowania

nauki

i uzyskania

wykształcenia

średniego osobom dorosłym.
Przystąpiono do dyskusji
Radny Ryszard Kasiorek
Czy zasadne jest tworzenie nowego kierunku nauczania tj. Liceum Ogólnokształcącego
ZSP w Kłodawie skoro likwiduje się tyle kierunków nauki?

w

Naczelnik Anna Pajor
Dyrektorzy szukają słuchaczy wśród osób dorosłych. Każdy dodatkowy słuchacz oznacza
większą subwencje dla placówki. Dyrektor ZSP w Kłodawie dysponuje odpowiednią kadrą
pedagogiczną i lokalem do utworzenia tego kierunku nauki.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. Opinia stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2 Wolne głosy i wnioski
Radny Jan Stępiński
1. Proponuje zorganizowanie dla radnych szkolenie z zakresu znajomości przepisów ruchu
drogowego.
2. Ostatnio

wydarzył

Się

pewien

incydent,

który miał miejsce

w kolskiej

lecznicy,

mianowicie na jakiś czas zostały zablokowane numery telefonów komórkowych osób,
które pracują w ratownictwie. Z jego rozeznania wynika, że nie została zapłacona faktura
za usługę telekomunikacyjną

w kwocie 500 zł. Taka sytuacja nie powinna się nigdy

zdarzyć, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców powiatu kolskiego.
Będzie prosił na sesji Panią dyrektor o udzielenie odpowiedzi na ww. zdarzenie.
3. Remont nawierzchni na ul. Grodzkiej w Kole.
4. Zagospodarowanie terenów Miasta Koła.
Radny Sebastian Szczesiak
Na najbliższej

sesji, wykorzysta

obecność

Komendanta

Powiatowego

Policji w Kole

i poruszy temat cyber przemocy. Chodzi przede wszystkim o wpisy internautów na forum
jednego z regionalnych

portalu internetowym.

Radny postanowił

zgłosić do prokuratury

wszczęcie śledztwa z oskarżenia prywatnego w tej materii, ponieważ pewne wpisy w sposób
rażący naruszyły jego dobro osobiste.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1340.
Protokółowała
Malwina Morzycka
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