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Protokół Nr 9/2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych

odbytego dnia 26 sierpnia 2015r.

Posiedzenie o godz. 1200 otworzyła przewodnicząca Janina Roszkiewicz,

stwierdziła, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

l. Aleksandra Kowalska - dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole

2. Agnieszka Rusin- inspektor PCPR w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za rok

2014.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2015 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 26 marca 2015 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 2015 roku.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za

rok 2014.

Dyrektor Aleksandra Kowalska omówiła w skrócie przedłożoną radnym informację.

Biblioteka stała się miejscem nie tylko do wypożyczania książek, ale także miejscem spotkań,

dialogu, informacji i integracji różnych środowisk. Strukturę organizacyjną PiMBP w Kole

tworzą: biblioteka główna oraz trzy filie miejskie, w tym dziecięca. Na terenie powiatu działa

także 25 bibliotek publicznych, w tym 18 w środowisku wiejskim. W roku sprawozdawczym

biblioteka zarejestrowała ponad 3 000 użytkowników. Ogółem zanotowano 32918

odwiedzin. Aby sprostać wymaganiom czytelników niezbędna była komputeryzacja biblioteki

oraz dostęp do baz komputerowych innych bibliotek. Biblioteka jest wyposażona w 16

komputerów i dostęp do Internetu (czytelnie komputerową). Organizowanych jest dużo

spotkań i warsztatów dla osób w różnym wieku, które cieszą się dużą popularnością.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Czesław Marek

Czy zadowoleni są pracownicy biblioteki z nowej lokalizacji?



Dyrektor Aleksandra Kowalska

01.05.2013r. przenieśliśmy się oficjalnie do budynku PKP w Kole. Pełna działalność

rozpoczęła się dopiero w 10.2013r. nie ma jeszcze porównania w tym zakresie. Część

starszych osób mogła nie dotrzeć do nas ze względu na odległość, ale funkcjonują filie naszej

książnicy, więc jest możliwość wypożyczenia książek.

Radny Ryszard Kasiorek

1. Na jaki okres czasu można wypożyczyć książkę?

2. Czy w indeksie książek, które posiada PiMB w Kole są publikacje naukowo- techniczne?

3. Czy są jakieś zakazane księgozbiory?

Dyrektor Aleksandra Kowalska

1. Książkę można wypożyczyć na okres 35 dni, ale jest możliwość przedłużenia tego

terminu.

2. Biblioteka w Kole gromadzi i udostępnia zazwyczaj zbiory literatury pięknej dla

dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowej, multimediów, audiobooków.

3. Wypożyczalnia jest dostępna dla wszystkich, nie ma zbioru zakazanego.

Radny Jan Stępiński

Kto jest bezpośrednim przełożonym Pani dyrektor?

Dyrektor Aleksandra Kowalska

PiMBP w Kole jest samorządową instytucją kultury. Zgodnie ze statutem, organizatorem

biblioteki jest burmistrz miasta Koła. Miasto Koło przeznacza też większą wysokość środków

na utrzymanie biblioteki.

Więcej pytań nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedłożoną

informację. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Informacja stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2015 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015 roku.

Projekt uchwały przedstawiła Agnieszka Rusin. W wyniku dokonanego przez Zarząd PFRON

podziału dodatkowej kwoty zwiększającej środki dla powiatu na realizację zadań w 2015 roku

Zarząd Powiatu proponuje dokonanie zmian w planie finansowym wypływającym z potrzeb i

złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne mieszkańców powiatu kolskiego. Są to

środki na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze



(25 909 zł). Ponadto na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Kole przeniesione zostały

środki ze szkoleń na staże i prace interwencyjne (2 000 zł).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydzielono również środki

na bieżąca działalność warsztatów terapii zajęciowej (39000 zł). Wyasygnowano także środki

na podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej albo na

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (30 000 zł).

Radny Jan Stępiński

Jak zostały podzielone środki dla warsztatów terapii zajęciowej?

Agnieszka Rusin

Środki zostały tak podzielone, że przypadło po 100 zł na każdego uczestnika. WTZ na

ul. Wojciechowskiego - 24 000 zł) , ul. Dąbska - 15 000 zł

Radna Ewa Ochędalska

Czy były inne osoby chętne do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności?

Agnieszka Rusin

Środki przyznane zostały dla osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie.

Radny Ryszard Kasiorek

Czy przyznanie środków na rozpoczęcie działalności zamyka drogę o ubieganie się po kolejne

środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Kole?

Agnieszka Rusin

Są to środki państwowe, czyli albo osoba uzyska dostanie dofinansowanie z PFRON-u albo z

PUP. Nie można jednocześnie starać się o dwa dofinansowania.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedstawione zamiany, nie wnosiła

uwag do projektu. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 3 Wolne głosy wnioski

Radny Jan Stępiński

Odczytał pismo (załącznik nr 5 do protokołu), które zostało przygotowane przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole będące odpowiedzią na jego interpelacje dot.

uporządkowania terenu przed frontem budynku szpitala. Radny oznajmił, że nie

satysfakcjonuje go taka odpowiedź. Poza tym przejeżdżał dzisiaj obok szpitala i nic nie

zostało zrobione w tym zakresie. Zastanawia się co wchodzi w kompetencje kierownika ds.

technicznych?

Radny Czesław Marek

Również zbulwersowany jest tym co SIę dzieje wokół szpitala. Budynek jest ładny,

wyremontowany, ale infrastruktura wokół budynku jest brzydka. Pani dyrektor proponowała



utworzenie płatnego parkingu na wzór takiego jaki jest przy szpitalu w Koninie. Okazuje się,

że jedna firma proponuje takie warunki, które szpital zaakceptował, jednak Zarząd Powiatu

postanowił, że wydzierżawienie terenu pod parkingi w SP ZOZ w Kole ma nastąpić po

przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Radna Genowefa Szurgot

Starosta Kolski jako pracodawca Pani dyrektor może zastosować środki, aby zmusić

podwładnego do wykonania poleceń służbowych.

Radny Jan Stępiński

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów radni dowiedzieli się, że Pani dyrektor

nie chce udostępnić materiałów dla firmy przeprowadzającej audyt w szpitalu.

Radna Ewa Ochędalska

Czy Pani dyrektor dostała upomnienie z tego tytułu?

Radny Czesław Marek

Zarząd Powiatu wystosował już pismo w tej sprawie do dyrekcji szpitala, że jeżeli nie zostaną

dostarczone wymagane przez firmę dokumenty, wówczas zostaną zastosowane wobec pani

dyrektor kary porządkowe.

Radny Ryszard Kasiorek

W porządku obrad na najbliższą sesję Rady Powiatu Kolskiego jest projekt uchwały w

sprawie wynajęcia budynku portierni w SP ZOZ w Kole. Uważa, że okres 15 lat jest zbyt

długi. Czy zostanie ogłoszony przetarg w tym przedmiocie?

Radny Czesław Marek

Najemca chciałby przeprowadzić remont tego budynku na swój koszt, ale chciałby za to, aby

obiekt był wydzierżawiony na taki okres. Tak, ma zostać ogłoszony przetarg w tym zakresie.

Radny Ryszard Kasiorek

Chciałby radnym przypomnieć, że ważną sprawą jest remont bloku operacyjnego chirurgii SP

ZOZ w Kole. Szpital musi posiadać 4 oddziały, aby dalej kontraktować świadczenia.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1300
.

Protokółowała

Malwina Morzycka
prZ~WOd . ząca
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