Protokół Nr 13/2012
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 19 marca 2012 r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 1600 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji /8 radnych/
podejmowania wniosków.

stanowi kworum wymaganego do

Zaproszone osoby:
Aleksandra Bibrzycka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Jacek Polak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
Porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wyników osiągniętych w systemie współzawodnictwa
dzieci i młodzieŜy w rankingu krajowym i wojewódzkim.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy bieŜące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad. 1. Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
Jacek Polak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu
poinformował, Ŝe SOSW w Oświęcimiu jest placówką oświatową, przeznaczoną dla dzieci
i młodzieŜy o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie i wychowankowie są
przyjmowani do placówki na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności umysłowej
wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
W SOSW prowadzone są:
SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
GIMNAZJUM SPECJALNE
- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- dla uczniów z orzeczonym przez lekkim stopniem niepełnosprawności umysłowej
kształcąca w zawodach:
- kucharz małej gastronomii (dwuletni cykl kształcenia)
- malarz - tapeciarz (dwuletni cykl kształcenia)
- ogrodnik (dwuletni cykl kształcenia)
- blacharz samochodowy (trzyletni cykl kształcenia)
- krawiec (trzyletni cykl kształcenia)
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
- dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego.
Mimo niŜu demograficznego liczba wychowanków w Ośrodku w ciągu kilku ostatnich lat nie
zmienia się i pozostaje na stałym poziomie ok. 300 uczniów. MoŜna zauwaŜyć przyrost
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uczniów do szkoły podstawowej. Zdaniem Jacka Polaka dla dyrekcji jest to jednoznaczny
sygnał, Ŝe poziom zaufania rodziców do jakości usług i oferty edukacyjnej w SOSW rośnie.
Zdecydowanie przybywa uczniów o sprzęŜonych niepełnosprawnościach jak równieŜ
uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym i znacznym. To rodzi
kolejne wymagania lokalowe, poniewaŜ ze zmieniającym się spektrum upośledzeń, zmienia
się istotnie charakter zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych, a w związku z tym potrzebne
są juŜ obecnie zdecydowanie inne standardy w pomieszczeniach do prowadzenia zajęć.
Dyrektor SOSW w Oświęcimiu dodał, Ŝe baza lokalowa na przestrzeni lat pozostaje ta sama.
Prowadzone remonty dotyczyły substancji budowlanej, wodno-kanalizacyjnej oraz
infrastruktury elektrycznej. W obejściach budynków zgodnie z zaleceniami Sanepidu
wykonano nowe ciągi pieszo-jezdne, zabezpieczono i odbudowano garaŜe i budynki
gospodarcze.
Następnie radni poruszyli temat budowy nowej siedziby SOSW. Nowy ośrodek ma powstać
na działce starostwa przy ul. Bema pomiędzy Powiatowy Zespołem Nr 2, a „Tawerną”.
W tegorocznym budŜecie powiatu na projekt przeznaczono 300 tys. zł. Na realizację zadania
czynione będą starania o pozyskanie środków zewnętrznych. By jednak przystąpić do
dalszych działań potrzebna jest zgoda Miasta na zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego terenu z funkcji rekreacyjnej na edukacyjną. W tym temacie odbyło się juŜ
spotkanie Komisji BudŜetu i Rozwoju Miasta. Niestety Komisja negatywnie zaopiniowała
powyŜszą zmianę. Niektórzy radni Rady Miasta tłumaczyli się brakiem wiedzy na ten temat.
Zbigniew Starzec Wicestarosta zobowiązał się do udzielania radnym Rady Miasta wszelkich
niezbędnych informacji na temat budowy przez powiat nowej siedziby dla SOSW
w Oświęcimiu.

Ad. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
PoniŜsze projekty uchwał przedstawiła Aleksandra Bibrzycka Naczelnik Wydziału Edukacji,
Zdrowia i Spraw Społecznych:
1. utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu –druk 152; /zał. nr 2/
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 7 głosach za.
2. utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach- druk 153; /zał. nr 3/
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 7 głosach za.
3. utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach- druk 154; /zał. nr 4/

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 7 głosach za.
4. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego w 2011 roku” -druk 151; /zał. nr 5/
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 7 głosach za.
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Ad. 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wyników osiągniętych w systemie
współzawodnictwa dzieci i młodzieŜy w rankingu krajowym i wojewódzkim.
Członkowie komisji zapoznali się z powyŜszym sprawozdaniem /zał. nr 6/, a następnie
wystąpili z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przygotowanie i przedstawienie na następnym
posiedzeniu komisji w miesiącu kwietniu rozszerzonego sprawozdania o dyscypliny
sportowe, w których uzyskiwane są punkty z klasyfikacji klubów z terenu Powiatu
Oświęcimskiego /zał. nr 7/. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przy 7 głosach za.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół Nr 12/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. został przyjęty przy głosach 7 głosach za,
0 przeciwnych i 0 wstrzymujących.

Ad. 5. Sprawy bieŜące. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Komisja zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przygotowanie i przedstawienie na
następnym posiedzeniu sposobu rozwiązania problemu braku szatni dla uczestników
korzystających z boiska „Orlik” przy PZ Nr 2 SMSiT w Oświęcimiu /zał. nr 7/. Wniosek
został przyjęty przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym.
Komisja zapoznała się równieŜ z odpowiedzią na wniosek Nr 2/2012 – pismo znak
WEŹ.0003-1/2012 z dnia 28.02.2012 r. /zał. nr 8/ oraz z pismem NSZZ „Solidarność” z dnia
14.03 2012 r. /zał. nr 9/
Następne posiedzenie komisji: 16 kwietnia 2012 r.:
1. Absolutorium – omówienie sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Oświęcimskiego
za 2011 r.
2. Zaopiniowanie bieŜących projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Sprawy bieŜące.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu;

Wiceprzewodnicząca
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Ewa Płonka

Protokołował: Renata Kuder
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