Protokół Nr 35/2014 z dnia 24 marca 2014 r.

Protokół Nr 35/2014
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 24marca2014 r.
Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji
do podejmowania wniosków.

(10

radnych)

stanowi

kworum

wymaganego

Miejsce posiedzenia:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oświęcimiu, ul. Kościelna 6.
Zaproszone osoby:
1. Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu;
2. Agnieszka Wiatr –Kierownik Biura Realizacji Projektów „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu;
3. Jacek Polak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu;
4. Paweł Plinta – Redaktor portalu internetowego www.oswiecimskie24.pl.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
2. Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
3. Analiza budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy bieżące – ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji witając radnych oraz zaproszonych gości.
Ad. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
Projekt uchwały został wysłany do członków Komisji drogą e-mailową w dniu 18 marca br.
Projekt uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały Nr XLVI/317/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia
2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn. „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz zabezpieczenie środków na finansowanie
zadania – druk 394/zał. nr 2/.
Powyższy projekt omówiła Pani Agnieszka Wiatr - Kierownik Biura Realizacji Projektów
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu.
Wicestarosta Zbigniew Starzec zapytał o proporcje w stosunku: zakup sprzętu, a inwestycje
w kursy i szkolenia?
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Pani Agnieszka Wiatr odpowiedziała, że w ramach realizowanego projektu nie ma
możliwości przeznaczenia dużych środków finansowych na inwestycje, maksymalnie można
przeznaczyć 10 % środków.
Radny Sławomir Momot zapytał, czy zainteresowanie w/w projektem jest większe
niż możliwości finansowe?
Pani Agnieszka Wiatr odpowiedziała, że zainteresowanie jest bardzo duże, a w szczególności
zajęciami wyrównawczymi i rozwijającymi t.j. z matematyki, fizyki i informatyki. Ponadto
dużym zainteresowaniem cieszą się również kursy prawa jazdy, spawacza, tokarza i obsługi
obrabiarek.
Głosowanie projektu:
Za:
9
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
Opinia pozytywna.
Projekt uchwały w sprawie:
• przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2013 roku” - druk 392 /zał. nr 3/.
Powyższy projekt uchwały wraz z wyliczeniem wysokości środków zaplanowanych
na realizację Programu współpracy w 2013 r. oraz wydatków do sprawozdania z realizacji
w/w programu /zał. nr 4/ omówiła Pani Monika Stalica.
Radny Sławomir Momot poprosił podanie podmiotów, które wygrały konkurs pn. „Konkurs
na najlepszy materiał promocyjny organizacji pozarządowej z terenu Powiatu
Oświęcimskiego”?
Pani Naczelnik poinformowała, że do konkursu głosiło się 5 organizacji:
Organizacja

Lp.

Projekt

1. Ludowy Klub Sportowy PULS Broszkowice

Materiały promujące akcje ŻYJE ZDROWO
NA SPORTOWO /smycze, breloki, długopisy/

2. Stowarzyszenie DOLINA KARPIA

Książka kucharska „Kulinaria z Doliny Karpia”

Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i
3. Wychowanek Salezjańskich Inspektorii

Torba bawełniana z logiem organizacji

Krakowskiej
4.

Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Materiały promocyjne /ulotki, „Notatnik
Dziewońskiego w Kętach
seniora”- notes + długopis/

5.

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku

Statuetka „Arlekina”

Podmioty nagrodzone:
• Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek
Krakowskiej, projekt: torba bawełniana z logiem organizacji.

Salezjańskich

Inspektorii
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•

•

Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na realizację
nagrodzonego materiału promocyjnego.
Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego w Kętach, projekt:
materiały promocyjne
Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację
nagrodzonego materiału promocyjnego.
Ludowy Klub Sportowy PULS Broszkowice,
za projekt: materiały promujące akcje ŻYJE ZDROWO NA SPORTOWO
Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację
nagrodzonego materiału promocyjnego.

Radny Sławomir Momot zwrócił uwagę, że środki finansowe przeznaczane na nagrody
w ramach konkursu pn. „Konkurs na najlepszy materiał promocyjny organizacji
pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego” są za małe, bo zaledwie 2.500 zł. Radny
dodał, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wnioskowała o zwiększenie kwoty
do 5 tysięcy złotych.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
9
Przeciw:
0
1
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

Ad. 2. Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
Przewodniczący Komisji poprosił Pana dyrektora Jacka Polaka o omówienie tematu.
Pan dyrektor Jacek Polak poinformował, że ośrodek zmienia swoją formułę działania,
klientem zaczyna być coraz szersza grupa osób, dlatego że świadomość społeczna w zakresie
świadczenia usługprzez Państwo jest coraz większa. Rodzice, którzy swoje dzieci edukowali
na zasadzie indywidualnego nauczania, to w tej chwili z coraz większą świadomością
podchodzą zarówno do obowiązku szkolnego dziecka, jak i do Państwa, który ten obowiązek
organizuje w systemie oświaty. Oznacza to, że SOSW nie może odmówić rodzicom realizacji
obowiązku kształcenia w warunkach szkolnych.
Ponadto coraz częściej otrzymujemy polecenie służbowe z Kuratorium Oświaty o obowiązku
przyjęcia do szkoły dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim i niestety ze względów
bazowych jest to niemożliwe.Na dzień dzisiejszy na ul. Kościelnej wszystkie sale
dydaktyczne mieszczą się na piętrze i nie ma możliwości zbudowania jakichkolwiek
rozwiązań architektonicznych. Natomiast na Zasolu w Internacie wszystko, co było możliwe
do zaadoptowania pod potrzeby osób niemobilnych zostało uczynione.
Dyrektor wspomniał o populacji dzieci, które powinny być objęte wczesnym wspomaganiem,
a głównie chodzi o dzieci z terenu gmin. Są to dzieci, które objęte są wczesnym
wspomaganiem w obrębie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, jednak dostępność tych
usług jest nieporównywalnie mniejsza. SOSW posiada bazę, ludzi i wczesne wspomaganie
może z powodzeniem realizować.
Dziecko sprzężone, które przychodzi do SOSW generuje miesięcznie subwencję oświatową
w wysokości 5 tys. zł i jest to pieniądz, który zostaje w budżecie powiatu.
Pan dyrektor poinformował, że od dwóch lat coraz częściej pojawiają się pytania
z ościennych powiatów, gdzie lekarze pierwszego kontaktu informują rodziców,
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że w Oświęcimiu jest placówka z internatem, która oferuje bardzo bogata ofertę, o wiele
bogatszą niż większość innych placówek. SOSW posiada sprzęt, który lobbuje ośrodek
w czołówce krajowej. Jest to punkt wyjścia do rozmów, aby przyjmować więcej dzieci
uwzględniając dzieci spoza powiatu oświęcimskiego, które byłyby przyjmowane w ramach
wolnych miejsc.
Pan Jacek Polak zaprezentował dwa filmy t.j.:
• 32 minutowy film, który pokazuje pełne spektrum oferty edukacyjnej SOSW od pracy
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym, głębokim oraz z dziećmi autystycznymi oraz z zespołem z Aspergera,
• 5 minutowy film prezentujący ośrodek w miejscowości Mölln w Niemczech.
Ad. 3. Analiza budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu.
Dyrektor Jacek Polak zapoznał członków Komisji z analizą budowy nowej siedziby
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu.
Radny Sławomir Momot zapytał, czy przeprowadzono rozmowy z Panem Marszałkiem
Województwa Małopolskiego odnośnie utworzenia nowej siedziby SOSW w Oświęcimiu?
Wicestarosta Zbigniew Starzec odpowiedział, że nie było możliwości skontaktowania
się z Panem Marszałkiem w w/w sprawie. Natomiast podczas ostatniego Konwentu Starostów
z dyrektorami powiatowych szpitali zadano pytanie Panu Marszałkowi Województwa
Małopolskiego,czy istnieje możliwość finansowania budowy SOSW z budżetu Małopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego?Pan
Marszałek
odpowiedział,
że Urząd Województwa Małopolskiego nie przewidział finansowania tego rodzaju inwestycji
z MRPO.
Radny Paweł Kobielusz stwierdził, że mija kolejna kadencja, a powiat stoi w miejscu w tym
temacie. Należy zastanowić się nad wyjściem z tej sytuacji. Radny rozumie, że SOSW
nie rozpocznie nowego roku szkolnego w lepszych warunkach.
Wicestarosta odpowiedział, że niestety, nie ma takiej możliwości, żeby SOSW rozpoczęło
rok szkolny na lepszych warunkach.
Radny Paweł Kobielusz zapytał, czy projekt bliźniaczego SOSW jest jeszcze aktualny
i czy będzie budowane SOSW na terenie Oświęcimia?
Wicestarosta odpowiedział, że tak, jeżeli uda się pozyskać środki w wysokości 40 mln
złotych. Natomiast wizualizacja jest nadal aktualna.
Radny Kazimierz Homa stwierdził, że dzieci niepełnosprawne były objęte opieką i nauczane
w tej placówce od kilkudziesięciu lat i przez te lata nie zauważano problemu lokalowego,
który30 lat temu był zapewne taki sam.Radny dodał, że tak naprawdę jest to pierwsza
kadencja, która rozpoczęła dyskusję i podjęła odpowiednie kroki, zmierzające do tego,
że zauważono tragiczne warunki lokalowe. Jeszcze raz warto podkreślić, że jesteśmy dalej niż
trzy lata temu, ponieważ jest zaprojektowany teren na którym nowa siedziba ma powstać.
Teren ten został przygotowany pod tą inwestycję dzięki działaniom Zarządu oraz Rady
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Powiatu. Zaprezentowany film pokazuje do jakich standardów przy projektowaniu nowej
siedziby należy dążyć.
Radny Kazimierz Homa zapytał o liczbę dzieci we wszystkich oddziałach w których
zarządza?
Pan Jacek Polak odpowiedział, że ilość dzieci oscyluje pomiędzy 280-300 dzieci, a w chwili
obecnej jest 288 dzieci. Jest niż demograficzny ale dzieci nie ubywa.
Radny Leszek Szuster stwierdził, że na sesjach Rady informowano, że sprawa jest na dobrej
drodze. Radny poprosił, aby osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków zewnętrznych
w Starostwie Powiatowym zmobilizowaćdo szukania innych źródeł finansowania.

Ad. 4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół został przesłany do członków Komisji drogą e-mailową w dniu 21 marca br.
Komisja zapoznała się z protokołem:
• Nr 34/2014 z dnia 17 lutego 2014 r.
Uwagi do protokołu: brak.
Głosowanie:
Za:
10
Przeciw:
0
0
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.
Ad. 5. Sprawy bieżące - ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismem z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie
wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach Komisji Konkursowej („Konkurs
na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu
Oświęcimskiego”) /zał. nr 5/.
Przewodniczący Komisji zgłosił kandydaturę radego Leszka Szustera.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

10
0
0

Komisja wybrała ze swojego grona radnego Pana Leszka Szuster do udziału w pracach
komisji konkursowej.
Przewodniczący zapoznał członków Komisji z odpowiedzią Zarządu Powiatu z dnia
05.03.2014 r.na wniosek Nr 15/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyposażenia
klasopracowni w Powiatowym Zespole Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego
w Oświęcimiu /zał. nr 6/.
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Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną odpowiedź.
Ponadto Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do Komisji Edukacji:
1) Pismo z dnia 5 lutego 2014 r. od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w sprawie uruchomienia pracowni projektowania inżynierskiego
/zał. nr 7/.
Stanowisko Komisji:
W związku z powyższym pismem Komisja wystosowała wniosek Nr 16/2014 do Zarządu
Powiatu o pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie laboratorium w ramach
możliwości finansowych /zał. nr 8/.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w wniosek.
2) Pismo z dnia 11 lutego 2014 r. od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie
wstąpienia do w/w Stowarzyszenia /zał. nr 9/.
Stanowisko Komisji:
Komisja zapoznała się z powyższym pismem, jednak ostatecznie nie zajęła stanowiska
w tej sprawie.
Na zakończenie Przewodniczący przypomniał, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się
w dniu 14kwietnia br. o godz. 16:00.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
2. Absolutorium – omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego
za 2013 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu;
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (sala narad pok. 101A).

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak

Protokołowała:
Alicja Gut
Ewelina Stefańczyk
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