Protokół z posiedzenia
KOMISJI SPOŁECZNEJ
Rady Gminy Suchy Las, dnia 22.01.2016 r., godz. 9:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Wizytacja półkolonii - Suchy Las, Chludowo, Złotkowo.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie prac Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 22.01.2016 r.
o godz. 9:00 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, witając członków Komisji oraz
zgromadzone osoby. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie
listy obecności - 6 członków komisji obecnych. W posiedzeniu uczestniczyli również: Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej p. S. Nowak-Kabacińska, Komendant Komisariatu Policji w Suchym Lesie
p. A. Pabijan (tylko Suchy Las) oraz dzielnicowa z Suchego Lasu i Jelonka p. M Wiewiór (tylko
Suchy Las). Komisja jednogłośnie sześcioma głosami za, przyjęła zaproponowany porządek
posiedzenia oraz protokół z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w posiedzeniu uczestniczą policjanci z Sucholeskiego
Komisariatu, gdyż chcą sprawdzić bezpieczeństwo dzieci podczas półkolonii.
Następnie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. S. Nowak-Kabacińska przedstawiła
najważniejsze kwestie związane z organizacją półkolonii. Pani Dyrektor poinformowała
że rodzice płacą 60,00 zł za dziecko mieszkające na ternie Gminy oraz 100,00 zł za dziecko
mieszkające poza Gminą; udzielane są 50 % zniżki w przypadku dzieci z rodzin korzystających z usług
OPS-u oraz z rodzin wielodzietnych posiadających „kartę dużej rodziny”; zajęcia odbywają się głównie
na terenie Gminy, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (basen, hala sportowa);
do Kuratorium Oświaty zgłoszono 179 dzieci biorących udział w zimowiskach – jest to mniej niż
w roku poprzednim (258 dzieci), m.in. z uwagi na wcześnie rozpoczynające się ferie; zatrudniono
5 kierowników i 17 wychowawców; w tym roku bardzo mało dzieci zostało zapisanych spoza Gminy.
Ilość dzieci w poszczególnych miejscowościach:
 Suchy Las – 64 dzieci
 Złotkowo – 30 dzieci
 Golęczewo – 32 dzieci
 Chludowo – 20 dzieci
 Biedrusko – 33 dzieci.
Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na ciągle zmieniające się przepisy, generujące dodatkowe
procedury, m.in. dodatkowe kontrole przeciwpożarowe, przez które organizatorzy będą mieli więcej
pracy przy organizacji półkolonii, jednakże mają one pozytywny wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
Dyskutowano na temat bezpieczeństwa dzieci podczas półkolonii oraz przeprowadzanych kontroli
przez organy do tego uprawnione. Pani Dyrektor dodała, że została już przeprowadzona kontrola
przez pracowników Kuratorium Oświaty w Poznaniu, która wypadła bardzo dobrze.
W sucholeskim Gimnazjum Komisja została przywitana przez kierownika półkolonii
p. A. Jenek-Walewską, która poinformowała, że na zajęcia zapisano 64 dzieci; z półkolonii korzysta
coraz więcej małych dzieci z klas I-III – jest 46 dzieci w wieku do 10 lat, dzieci te wymagają więcej
uwagi i opieki. Pani Kierownik przedstawiła również szczegółowy program zajęć, w którym
przewidziano m.in.: gry i zabawy, wyjścia na basen, wyjścia do kina. Pani Kierownik wskazała,
że podczas organizacji zajęć wyniknął problem związany z brakiem możliwości skorzystania
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z sucholeskiej kręgielni przed godziną 12:00 (kręgielnia czynna jest od godziny 12:00 natomiast
zajęcia trwają do godz. 13:00), by móc skorzystać z kręgielni trzeba udać się do Poznania, a z małymi
dziećmi jest to o wiele bardziej skomplikowane. Przewodniczący Komisji podczas posiedzenia
skontaktował się w tej sprawie z Dyrektorem GOS-u (pod którego zarządem jest kręgielnia), wyjaśnił
sytuację i poprosił Panią Kierownik o kontakt w tej sprawie z p. Katarzyną Kustoń Z-cą Dyrektora GOS.
Pani Kierownik wskazała, że dzieci i rodzice wybierają sobie dni, w których będą uczestniczyć, przez
co dodatkowo komplikują się kwestie organizacyjne, jednakże wszystko jest pod kontrolą kierownika
i opiekunów półkolonii.
W dalszej części posiedzenia Komisja udała się do Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka
w Chludowie, gdzie Kierownik półkolonii p. M. Margraf poinformował o liczbie dzieci uczestniczących
w półkoloniach – 20 dzieci – oraz przedstawił szczegółowy program zajęć (gry i zabawy, wyjazdy do
kina, na basen, kręgle, spotkanie z animatorami). Pan M. Margraf m.in. poinformował, że średnia
frekwencja wynosi 15 osób; korzystanie z budynku Zespołu Szkół bardzo ułatwia organizację zajęć;
do tej pory nie było żadnych większych problemów.
Ostatnią placówką wizytowaną przez Komisję była świetlica wiejska w Złotkowie, gdzie
Kierownik półkolonii p. M. Torzyńska poinformowała o liczbie dzieci uczestniczących w półkoloniach –
30 dzieci – oraz przedstawiła szczegółowy program zajęć (gry i zabawy, wyjazdy na basen, kręgle,
spotkanie z animatorami, bal karnawałowy). Pani Kierownik poinformowała, że średnio w zajęciach
uczestniczy 25 dzieci; część dzieci dojeżdża z Suchego Lasu, gdyż jednym z opiekunów jest
nauczycielka z Suchego Lasu; w grupie nie ma dzieci spoza Gminy.
W sprawach bieżących przeprowadzono dyskusję z Panią Dyrektor OPS na temat wstępnych
założeń do rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz związanymi z tym programem
dodatkowymi obowiązkami narzuconymi na gminy.
Poruszono również kwestię dotyczącą uchwały z poprzedniej sesji Rady Gminy Suchy Las
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 –
radny K. Pilas wskazał, że przy zmianie programu popełniono błąd, gdyż zwiększono ilość posiedzeń
możliwych do przeprowadzenia w miesiącu natomiast nie zmieniono ilości posiedzeń, które mogą się
odbyć kwartalnie. Jednogłośnie uzgodniono, że Komisja podejmie w tej sprawie „inicjatywę
uchwałodawczą”.
Dyskutowano także o remoncie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia w ramach
świetlic opiekuńczo wychowawczych w Suchym Lesie – radny G. Rewers wskazał, że przeprowadzony
remont jest niewystarczający. Komisja postanowiła, że zajmie się tym tematem podczas jednego
z kolejnych posiedzeń, na które zaprosi również Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący K. Pilas zamknął posiedzenie
Komisji o godzinie 11:10 w dniu 22.01.2016 r.

Sporządził:

Adrian Karwat

Przewodniczący Komisji Społecznej:

Krzysztof Pilas
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