Protokół z posiedzenia
KOMISJI SPOŁECZNEJ
Rady Gminy Suchy Las, dnia 14.04.2015 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie prac Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 14.04.2015 r.
o godz. 16:30, w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS, witając członków Komisji oraz
zgromadzone osoby. Następnie przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie
listy obecności - 6 członków komisji obecnych. W trakcie posiedzenia dotarł radny Z. Hącia.
W posiedzeniu uczestniczyli również: Dyrektor GOS K. Linkowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców
Szkoły w Chludowie – Panowie S. Bielawowski i H. Górka.
Komisja jednogłośnie sześcioma głosami za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia oraz
protokół z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji, zgodnie z tematem posiedzenia, przekazał głos Dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Sportu – p. Krzysztofowi Linkowskiemu. Pan Dyrektor zdał szczegółowe sprawozdanie
z działalności GOS-u za rok 2014, informując m.in. o: procedurach i działaniach podjętych w celu
połączenia Parku Wodnego OCTOPUS z GOS-em – dzięki połączeniu zoptymalizowano koszty przy
jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości usług, nastąpiły zmiany kadrowe (GOS obecnie
zatrudnia 49 osób, nie ma dwóch dyrektorów, zlikwidowano pięć stanowisk, na obecną liczbę etatów
wpływ miało również przejęcie klubu fitness); obowiązkach, które ciążą na GOS-ie oraz o przejęciu
dodatkowych zadań (prowadzenie klubu fitness, opieka nad boiskiem i salą sportową przy filii Szkoły
Podstawowej); kwestii związanej z przejęciem prowadzenia nauki pływania na basenie oraz kwestii
związanej z rozliczaniem zajęć szkolnych z nauki pływania; konieczności zawarcia nowych umów
serwisowych dotyczących basenu i pozostałych czynnościach formalnych. Dyrektor GOS przedstawił
również porównanie planów finansowych w wariantach przed połączeniem i po połączeniu, z których
wynika, że dzięki połączeniu jednostek i racjonalnemu zarządzaniu oszczędności wynoszą
ok. 880 tys. zł (przy zwiększonej ilości zadań). Dyrektor K. Linkowski opowiedział również o bieżących
potrzebach oraz o inwestycjach, które udało się poczynić ze środków wypracowanych przez GOS.
Po przedstawieniu sprawozdania przez Dyrektora K. Linkowskiego omówiono także sprawy związane
z: funkcjonowaniem urządzeń na basenie, dokonywaniem pomiarów i bezpieczeństwem osób oraz
pracowników przebywających na basenie, konkurencyjnością otwieranych term w Tarnowie
Podgórnym, dostosowaniem parkingów i obiektów pod względem dostępności dla osób
niepełnosprawnych. Członkowie Komisji podziękowali Dyrektorowi GOS-u za wyczerpujące
sprawozdanie i informacje na temat działalności jednostki oraz za wszelkie podjęte działania mające
na celu sprawne funkcjonowanie obiektów sportowych w Gminie.
W sprawach bieżących Komisja po raz kolejny zajęła się sprawą dotyczącą braku sprzętu
nagłaśniającego w przedszkolu w Chludowie. Przewodniczący Komisji przedstawił zebranym pisemną
odpowiedź, którą otrzymał od Wójta w tej sprawie, w której to Wójt wyraża zgodę na zakup przez
Dyrektora Zespołu Szkół w Chludowie odpowiednich urządzeń. Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły
w Chludowie Pan H. Górka poinformował, że odpowiedź Wójta nie jest satysfakcjonująca, gdyż
1 000,00 zł nie wystarczy na zakup i zamontowanie urządzeń we wszystkich sześciu salach. Według
Pana H. Górki zakup sprzętu nagłaśniającego do jednej sali kosztuje kilka tys. zł. W związku
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z wątpliwościami, które nasunęły się podczas dyskusji Przewodniczący Komisji postanowił
skontaktować się telefonicznie z Wójtem w przedmiotowej sprawie. Po odbytej rozmowie
Przewodniczący K. Pilas wyjaśnił, że Wójt potwierdza fakt, że sprzęt nagłaśniający nie był
przedmiotem zamówienia, ponadto Wójt zaznaczył, że sprzęt zostanie zakupiony z budżetu, a jeżeli
przedstawiciele Rady Rodziców chcą by sprawę zbadała Komisja Rewizyjna niezbędne jest złożenie
skargi na Wójta. Przewodniczący Komisji, odwołując się do rozmowy telefonicznej z Wójtem, poprosił
przedstawicieli Rady Rodziców o przedłożenie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chludowie specyfikacji do
zakupu niezbędnych urządzeń – by Dyrektor mógł zawnioskować do Wójta o ich zakup.
W dalszej części posiedzenia radny Z. Hącia złożył wniosek o wsparcie finansowe budowanego
placu zabaw w Chludowie przy ulicy Tysiąclecia, w kwocie 10 tyś zł. Komisja zaopiniowała wniosek
radnego Z. Hąci jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący K. Pilas poinformował o pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do Komisji –
odpowiedź na wniosek dotyczący prognozy demograficznej oraz pismo w sprawie wykorzystania
postaci Wojciecha Bogusławskiego do promocji Gminy, m.in. poprzez wybudowanie pomnika-ławki,
ustanowienia dnia 9 kwietnia dniem Wojciecha Bogusławskiego, powołania stałej „Amatorskiej Sceny
Teatralnej” im. Wojciecha Bogusławskiego. Przewodniczący K. Pilas poinformował, że w sprawie
powołania stałej „Amatorskiej Sceny Teatralnej” będzie rozmawiał z Panią Dyrektor CKiBP. Radny
R. Tasarz podkreślił, że jest bardzo zadowolony z występów Orkiestry Dętej z Chludowa oraz
poinformował, że w dniu 26.04.br. Straż Pożarna z Gminy Suchy Las wyjeżdża na VII pielgrzymkę na
Jasną Górę, natomiast dnia 4.05.br., o godz. 18:00 w Kościele w Suchym Lesie dobędzie się uroczysta
msza św. za Strażaków. Przewodniczący K. Pilas także przypomniał zebranym o przeglądzie
teatralnym organizowanym w CKiBP.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący K. Pilas zamknął posiedzenie
Komisji o godzinie 18:40 w dniu 14.04.2015 r.

Sporządził:

Adrian Karwat

Przewodniczący Komisji Społecznej:

Krzysztof Pilas
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