Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
dnia 09.02.2016 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Spotkanie z Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie i Przewodniczącą
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
09.02.2016 r. o godzinie 16:30, które miało miejsce w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– 5 radnych obecnych na posiedzeniu Komisji (radna U. Ćwiertnia – nieobecna). Ponadto,
w posiedzeniu uczestniczyły Pani S. Nowak – Kabacińska – Dyrektor OPS w Suchym Lesie
i Pani A. Rewers – Taterka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GKRPA).
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.
Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego swojego posiedzenia
w dniu 22.01.2016 r.
W następnej kolejności Komisja przeszła do punktu 6 z porządku posiedzenia.
S. Nowak – Kabacińska – Dyrektor OPS w Suchym Lesie przekazała członkom Komisji
wstępne sprawozdanie z działalności OPS w Suchym Lesie za rok 2015 r., które stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Dyrektor OPS podkreśliła, że pełne sprawozdanie
będzie w terminie późniejszym, z uwagi na konieczność dokonania rozliczeń finansowych.
Pełne sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy Suchy Las. Dane
z tego sprawozdania stanowią również podstawę do sprawozdań przekazywanych
m.in. do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. S. Nowak – Kabacińska szczegółowo omówiła
informacje zawarte w przekazanym sprawozdaniu. Dyrektor OPS podkreśliła, że w
sprawozdaniu nie zostało ujęte nowe zadanie, które będzie realizował OPS, czyli dystrybucja
środków w ramach Programu 500 +.
S. Nowak – Kabacińska wskazała także na dokument opracowywany przez OPS
pt. „Ocena zasobów Gminy Suchy Las”, który zawiera szereg danych opisujących sytuacje
w gminie obejmujących nie tylko zakres działalności OPS, ale wiele innych dziedzin
m.in. ewidencję ludności, sytuację demograficzną czy dane dotyczące miejsc w szkołach
i przedszkolach. Dokument ten także przekazywany jest do Przewodniczącej Rady Gminy.
Radny G. Rewers pytał o osoby, które trafiają z terenu gminy do DPS.
S. Nowak – Kabacińska poinformowała, że z terenu gminy obecnie 9 osób przebywa
w DPS, a koszt utrzymania 1 to ponad 3.000 zł. Dyrektor OPS podkreśliła, że na
umieszczenie osoby w DPS potrzebna jest jej zgoda lub zgoda sądu.
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Radny G. Rewers dopytywał o obowiązki rodziny względem osób, które trafiają
do DPS.
Dyrektor OPS zaznaczyła, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwość,
aby Gmina mogła sięgać po majątek osoby, która trafia do DPS na stałe. Ponadto, S. Nowak
– Kabacińska przekazała radnym informacje o wysokości dochodowego kryterium ubóstwa
obowiązującego w Polsce oraz udzieliła szczegółowych wyjaśnień odnośnie zasiłków
z pomocy społecznej, zasad ich przyznawania, wysokości kryteriów dochodowych
oraz podziału na zasiłki celowe i zwrotne.
Radny Z. Hącia podkreślił, że docenia działalność i rolę OPS w Suchym Lesie.
Zaznaczył, że Dyrektor OPS oraz pracownicy wykonują swoje zadania rzetelnie, a ich praca
jest bardzo trudna, jednak często niedoceniana. Radny Z. Hącia podkreślił, że jako społeczny
kurator sądowy ma świadomość, z jak ciężkimi i skomplikowanymi sprawami muszą
się borykać pracownicy OPS.
Dyrektor OPS stwierdziła, że praca jest bardzo ciężka i wymaga odpowiednich
predyspozycji od pracownika, empatii i wiedzy jak skutecznie pomagać.
Radny Z. Hącia podkreślił, że w OPS pracują kompetentni pracownicy, którzy
niejednokrotnie pomogli już wielu ludziom.
Przewodniczący Komisji K. Pilas pytał dlaczego w Gminie nie jest organizowany
przetarg na dzienny dom pobytu dla seniorów.
Dyrektor OPS zaznaczyła, że nie dostrzega takiej potrzeby w Gminie Suchy Las
z uwagi na brak zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. Obecnie na terenie gminy
funkcjonują 4 kluby seniorów, które działają w godzinach popołudniowych. W porze
dopołudniowej ludzie mają swoje sprawy, zajęcia, a popołudniu mogą korzystać z klubów
seniora i zajęć, które te kluby oferują m.in. pływanie, taniec, zajęcia manualne, itd. Dzienny
dom pobytu funkcjonuje w godzinach dopołudniowych i mogłoby być zbyt małe
zainteresowanie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że z taką kwestią zgłosił się do niego jeden
z mieszkańców informując m.in., że takie domy prowadzą stowarzyszenia i funkcjonują
one w innych gminach.
Dyrektor OPS zaznaczyła, że z diagnozy OPS wynika, że zapotrzebowanie na tego
rodzaju usługi w Gminie Suchy Las jest bardzo małe, albo nie ma go w ogóle. Koszty
funkcjonowania takiego domu są bardzo duże i bez dotacji z Gminy nie byłoby możliwe jego
działanie.
Radni dyskutowali nad możliwością prowadzenia takiego domu przez stowarzyszenie,
które podjęłoby się takiego zadania, bądź nawet prowadzenia DPS i nad ewentualnym
zapotrzebowaniem na takie usługi wśród mieszkańców gminy.
Dyrektor OPS podkreśliła, że do powstania DPS wymagane jest spełnienie szeregu
wymagań, w tym pozwolenie Wojewody.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że jest członkiem klubu seniora i ocenia bardzo dobrze
funkcjonowanie klubów na terenie gminy. Radny podkreślił, że jest to ważny element
integracji ludzi starszych, który zmniejsza ich wykluczenie, zwiększa możliwości kontaktu
i stanowi pewnego rodzaju element motywacyjny do życia. Działalność klubów seniora
według radnego Z. Hąci jest bardzo potrzebna.
Radny R. Tasarz podkreślił, że integracja środowiska osób spotykających się w klubach
seniorów na terenie gminy jest bardzo silna, osoby ten często spotykają się również poza
samymi klubami, integrują się bez względu na status materialny, społeczny i wykształcenie.
Dyrektor OPS podkreśliła, że ta integracja klubowiczów jest dużo szersza niż tylko
same spotkania w klubach, osoby te często razem wychodzą do kina, teatru czy wyjeżdżają
na wczasy.
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Radny M. Jankowiak dopytywał ile osób uczestniczy w zajęciach w ramach klubów
seniorów.
Dyrektor OPS poinformowała, że na terenie gminy działają 4 kluby seniora
i uczestniczy w nich ok. 300 osób. W ramach klubów prowadzone są zajęcia m.in. z języków
obcych czy obsługi komputera. Jest bardzo dobra kadra osób prowadzących te kluby. Działa
chór „Dębowy Liść” i organizowane są przeglądy senioralnych zespołów. Do klubów
uczęszczają najczęściej osoby w wieku emerytalno – rentowym i są także osoby
niepełnosprawne.
Następie Dyrektor OPS przedstawiła członkom Komisji założenia Programu 500 +,
który realizowany będzie na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
która jest obecnie procedowana w Sejmie. Ostateczne rozstrzygnięcia jej dotyczące jeszcze
nie zapadły. Dyrektor OPS poinformowała, że prawdopodobnie z tytułu tego zadania zostanie
w OPS zatrudniona 1 dodatkowa osoba na stanowisko merytoryczne. Poza tym, tą kwestią
będzie zajmowana jest również księgowa w wymiarze 0,5 etatu oraz stażysta (praktykant).
W początkowej fazie realizacji omawianego Programu, aby uniknąć kolejek wnioski
przyjmować będą praktycznie wszyscy pracownicy OPS, ale merytorycznie tą kwestią
zajmować się będą 3 osoby, w tym 1 nowo zatrudniona. S. Nowak – Kabacińska podkreśliła,
że obecnie procedowany jest projekt ustawy i nie ma ostatecznych decyzji, ale
prawdopodobnie pomoc przyznawana będzie na okres roku. Już obecnie wiele osób dzwoni
z pytaniami od kiedy będzie można składać wnioski, co może świadczyć, że o pomoc
wystąpią praktycznie wszyscy uprawnieni, bez względu na status materialny.
Radny M. Jankowiak pytał w jakim stopniu realizacja tego Programu będzie obciążać
budżet gminy.
Dyrektor OPS poinformowała, że prawdopodobnie 2% środków finansowych
z Programu będzie przeznaczonych na koszty obsługi. Do kosztów, które będzie trzeba
ponieść należą zakupy niezbędnego wyposażenia, szkolenia, sprawozdawczość czy zakup
specjalnej szafy z materiałów niepalnych. W przyszłości planowane są zmiany polegające
na przebudowie salki konferencyjnej i wykorzystania jej na pokoje dla pracowników. Obecnie
w salce swoje miejsce mają także prawnicy, którzy realizują zadania z zakresu darmowej
pomocy prawnej prowadzonej przez Powiat Poznański, 4 godziny dziennie. Dyrektor OPS
podkreśliła, że będzie problem z miejscem dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz właśnie
dla prawników, zaznaczając przy tym jednocześnie, że darmowa pomoc prawna nie cieszy
się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy.
Przewodniczący K. Pilas pytał o sposób dystrybucji środków finansowych w ramach
Programu 500 +.
Dyrektor OPS zaznaczył, że najszybciej i najtaniej jest przelewać środki na wskazane
konto bankowe, ale jeżeli będzie taka konieczność to można wykorzystać przekaz pocztowy.
Dyrektor OPS poinformowała, że świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają egzekucji
ani windykacji. Środki z budżetu państwa na realizację Programu mają wpływać w formie
dotacji na konto Gminy.
Radny Z. Hącia pytał o kryteria obowiązujące osoby chcące skorzystać z darmowej
pomocy prawnej.
Dyrektor OPS szczegółowo wyjaśniła jakie kryteria obowiązują przy udzielaniu
darmowej pomocy prawnej, m.in. pomoc ta przeznaczona jest dla osób do 26 roku życia
albo po 65 roku życia, osób korzystających z pomocy społecznej czy rodzin wielodzietnych.
Zakres porad prawnych ograniczony jest tematycznie i nie obejmuje wszystkich zagadnień.
Obecnie program ten charakteryzuje się bardzo małym zainteresowaniem mieszkańców
gminy.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że często formy pomocy dla potrzebujących obciążone
są zbyt dużym stopniem biurokratyzacji, która nie zachęca do korzystania z nich.
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W dalszej kolejności Komisja zajęła się działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca GKRPA A. Rewers – Taterka przedstawiła
Komisji sprawozdanie z działalności za rok 2014 r., które stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu. A. Rewers – Taterka podkreśliła, że sprawozdanie z działalności
za rok 2015 r. będzie przygotowane do końca marca 2016 r. i otrzyma je m.in.
Przewodnicząca Rady Gminy.
Przewodnicząca GKRPA odniosła się do wypowiedzi G. Wojtery – Wójta Gminy
Suchy Las zamieszczonej w „Sucholeskim Magazynie Mieszkańców Gminy” ze stycznia
2016 r., w której Wójt stwierdził, że GKRPA zajmuje się na swoich posiedzeniach przede
wszystkim opiniowaniem wniosków dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. A. Rewers – Taterka stwierdziła, że Wójt Gminy w tej wypowiedzi mija
się z prawdą, ponieważ ta działalność stanowi tylko ułamek całości działań GKRPA.
Przewodnicząca GKRPA podkreśliła, że wszystkie działania realizowane w 2014 r. były
kontynuowane w roku 2015 i szczegółowo przedstawiła je członkom Komisji. A. Rewers
– Taterka zaznaczyła, że większość zadań wynika z realizacji Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii. GKRPA prowadzi 8 świetlic opiekuńczo – wychowawczych i profilaktykę
we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. Przewodnicząca GKRPA
stwierdziła, że pod koniec roku jest wydawanych więcej postanowień w sprawie zgodności
punktu sprzedaży alkoholu z zapisami uchwały Rady Gminy, ponieważ w tym okresie
większa liczba zezwoleń wygasa, jednak jest to niewielki zakres działalności GKRPA.
Obecnie funkcjonuje 8 świetlic i trwają analizy wraz z Sołtysem czy istnieje potrzeba takiej
świetlicy w Jelonku. Tematem świetlicy opiekuńczo – wychowawczej zainteresowana
jest także Przewodnicząca Rady Gminy M. Salwa – Haibach, ponieważ najwięcej osób
pytających o działania profilaktyczne pochodzi z Osiedla Grzybowego. A. Rewers – Taterka
zaznaczyła, że być może uda się uruchomić kolejne świetlice. Przewodnicząca GPRPA
poinformowała, że od 15 stycznia 2016 r. świetlica w Biedrusku mieszcząca się w Domu
Osiedlowym działa 3 razy w tygodniu. GKRPA przejęła zajęcia teatralne, które Biedrusku
prowadzi Pani Kobyłka, która aktualnie robi to społecznie. Pozostałe świetlice działają
2 razy w tygodniu. GKRPA współpracuje również z proboszczami z terenu gmin i gdy
zbliżają się rekolekcje to opłacane są zajęcia profilaktyczne dla młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Prowadzona jest wczesna profilaktyka w przedszkolach,
dotycząca przeciwdziałania agresji. GKRPA dwóch mieszkańców Biedruska skierowała
na szkolenie dla wodzirejów zabaw bezalkoholowych, co jest propozycją propagowaną przez
PARPA. GKRPA kieruje osoby nadużywające alkohol na leczenie czy na badania
do biegłych, jeżeli osoby te się nie zgłaszają, to wówczas sąd wydaje postanowienie o ich
doprowadzeniu. GKRPA niejednokrotnie przeprowadza rozmowy z osobami mającymi
problem z alkoholem, które często odnoszą czasowy efekt w postaci ograniczenia spożycia
alkoholu.
Radny R. Tasarz pochwalił pomysł zmiany nazwy ze „świetlica socjoterapeutyczna”
na „świetlica opiekuńczo – wychowawcza”, aby zachęcić do większego udziału dzieci.
Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że na najbliżej sesji Rady Gminy Suchy Las wróci
do kwestii ilości posiedzeń GKRPA. Na sesji zostanie zgłoszona inicjatywa Komisji,
aby zapis dotyczący ilości tych posiedzeń brzmiał: „nie więcej niż 3 posiedzenia w miesiącu,
nie więcej niż 9 w kwartale”.
Przewodniczący K. Pilas zaznaczył, że współpraca z GKRPA dotyczy również pomocy
osobom potrzebującym polegającej na wyposażaniu ich w meble, garderobę czy sprzęt AGD,
które nie są już potrzebne ich dotychczasowym właścicielom. Pomoc ta polega
na pośredniczeniu w przekazywaniu potrzebującym określonych produktów i wyposażenia.
Osoby chcące przekazać czy oddać jakieś sprzęty kontaktują się z radnym K. Pilasem
4

czy A. Rewers – Taterką i następnie sprzęt trafia do osób go potrzebujących, np. niekiedy
do osób zamieszkujących na ogródkach działkowych.
Przewodnicząca GKRPA zaznaczyła, że dzieci ze świetlic przekazały informacje, jakie
sprzęty potrzebne są w ich domach i wówczas okazało się jakie są potrzeby w konkretnych
domach. GKRPA współpracuje również z Caritas na terenie gminy, np. przy organizacji
paczek dla potrzebujących rodzin (paczek żywnościowych i odzieżowych).
Dyrektor OPS zaznaczyła, że OPS także bierze udział w akcjach pomocy dla osób
potrzebujących.
Radny M. Jankowiak zaznaczył, że Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Red box”
przygotowało paczki w ramach świątecznej pomocy dla potrzebujących, które rozprowadzała
A. Ankiewicz.
Radny Z. Hącia podkreślił, że współpraca Komisji z OPS i GKRPA jest bardzo dobra,
a twierdzenie, że GKRPA zajmuje się głównie wydawaniem postanowień dotyczących
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest nieprawdziwe.
Przewodniczący Komisji K. Pilas pytał o remont pomieszczeń świetlicy w Suchym
Lesie mieszczącej się w piwnicy budynku przy ul. Poziomkowej 39.
Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że remont miał kosztować 70.000 zł i taka
kwota miała być zaplanowana, ale nie jest ona w takim stanie, żeby wymagała aż takich
nakładów. Z pewnością konieczne jest malowanie, które zostanie wykonane, ale nie będzie
kosztować 70.000 zł
Radny G. Rewers zaznaczył, że oświetlenie w świetlicy wymaga zmiany, bo jest tam
zbyt ciemno.
A. Rewers – Taterka stwierdziła, że w działania na rzecz tej świetlicy chciała się
włączyć A. Ankiewicz, która chciała pomóc w pozyskaniu sponsora, który zechciałby
sfinansować modernizację oświetlenia. GKRPA jest bardzo otwarta na takie inicjatywy.
W kwestii profilaktyki przeciw narkomanii Przewodnicząca GKRPA poinformowała,
że wszystkie działania są realizowane, choć dyrektorzy szkół niechętnie przyznają się, że na
terenie ich placówek występuje problem z narkotykami. W tym zakresie GKRPA
współpracuje także z Komisariatem Policji w Suchym Lesie.
Przewodniczący Komisji K. Pilas podziękował S. Nowak – Kabacińskiej i A. Rewers
– Taterce za ich wytężoną pracę, podkreślając ich zaangażowanie i duże znaczenie
ich działalności dla społeczności gminy, w tym przede wszystkim dla dzieci.
Dyrektor OPS podkreśliła, że dzieci w Gminie Suchy Las uczone są empatii
od najmłodszych lat. OPS otrzymuje paczki, które przygotowywane są uprzednio przez dzieci
np. ze szkół podstawowych i następnie przekazywane są do potrzebujących. Taką akcję
z paczkami organizuje Pani Wrzeszcz w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że dzieci potrafią się dzielić, czego przykładem są akcje
przekazywania zabawek do remiz OSP, w której uczestniczyły przedszkolaki. Zabawki
te służą później w akcjach ratowniczych, jako pomoc dla poszkodowanych dzieci.
Przewodniczący K. Pilas odniósł się do wypowiedzi Wójta Gminy G. Wojtery
w Gazecie Sucholeskiej ze stycznia 2016 r., w której Wójt Gminy stwierdził, że „(…) już
dwie komisje Rady Gminy zajmują się sprawą nagłośnienia w salach Przedszkola
w Chludowie, a koszty posiedzeń Komisji Rewizyjnej i Społecznej wystarczyłyby na zakup
odpowiedniego sprzętu”. Przewodniczący Komisji K. Pilas oświadczył, że żadne posiedzenie
Komisji Społecznej nie było niezgodne z planem pracy Komisji i ani jedno posiedzenie
Komisji Społecznej nie było poświęcone wyłącznie sprawie nagłośnienia w Przedszkolu
w Chludowie; temat ten był tylko tematem pobocznym. Kwestia nagłośnienia pojawiła się na
posiedzeniu Komisji w CKiBP, podczas którego obecny był H. Górka wraz
z przedstawicielami rady rodziców. Radny podkreślił, że stanowczo nie zgadza się z taką
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opinią Wójta i poruszy ten problem na najbliższej sesji Rady Gminy, domagając się od Wójta
wyjaśnień.
Radny R. Tasarz stwierdził, że być może Wójt odniósł takie wrażenie na podstawie
lektury protokołów z posiedzeń Komisji oraz ze względu na to, że Komisja Społeczna
skierowała do Wójta wniosek w sprawie nagłośnia w Przedszkolu w Chludowie.
Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że nie rozumie dlaczego Wójt mówił o kosztach
organizacji posiedzeń Komisji i zaznaczył, że wypowiedź Wójta w tej sprawie jest kłamliwa.
Radny R. Tasarz podkreślił, że sformułowanie o „kłamstwie” jest przesadzone.
Radny G. Rewers zaznaczył, że Komisja Społeczna musiała zająć się tą sprawą skoro
wpłynął do niej wniosek dotyczący tego problemu.
Przewodniczący K. Pilas ponownie zaznaczył, że kwestią nagłośnienia w Przedszkolu
w Chludowie Komisja Społeczna zajmowała się na swoich posiedzeniach jako wątkiem
pobocznym, na posiedzeniu w CKiBP oraz na posiedzeniu w Octopusie, w którym również
brali udział przedstawiciele rady rodziców z Przedszkola w Chludowie. Następnie Komisja
Społeczna przekazała tę sprawę do zbadania Komisji Rewizyjnej.
Radny M. Jankowiak podkreślił, że Wójt Gminy przyznał środki finansowe na zakup
nagłośnienia do Przedszkola, ale nie usatysfakcjonowały one p. H. Górkę.
Radny Z. Hącia stwierdził, że przykład nagłośnienia w Przedszkolu w Chludowie
pokazuje, że odbiory robót w Urzędzie Gminy są wykonywane nieprawidłowo.
Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że każda osoba może przyjść na posiedzenie
Komisji Rady Gminy i przedstawić swoje racje.
Radny M. Jankowiak podkreślił, że działalność A. Rewers – Taterki i S. Nowak
– Kabacińskiej zasługuje na szczególne uznanie i jest bardzo potrzebna dla mieszkańców
gminy.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji K. Pilas
zamknął posiedzenie o godzinie 18:35 w dniu 09.02.2016 r
Załączniki szt. 2.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak
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