Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
dnia 18.03.2016 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń działających na terenie gminy Suchy Las.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
18.03.2016 r. o godzinie 16:30, witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Komisji. W posiedzeniu uczestniczył radny
D. Matysiak niebędący członkiem Komisji. Ponadto, w posiedzeniu brali udział G. Wojtera
– Wójt Gminy Suchy Las, W. Pałącarz – Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Urzędu
Gminy, K. Linkowski – Dyrektor GOS oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na
terenie gminy Suchy Las według listy obecności. Komisja jednogłośnie przyjęła
zaproponowany porządek posiedzenia.
Przewodniczący Komisji ponownie przywitał przybyłych na posiedzenie Komisji gości
– przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie gminy Suchy Las, przedstawił cel
spotkania na posiedzeniu Komisji, którym jest zamiar poznania stowarzyszeń i ich
działalności, a nie chęć kontroli.
Następnie przedstawiciele stowarzyszeń przybyli na posiedzenie Komisji przedstawiali
się i omawiali w skrócie swoją działalność.
W. Gogolewski – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z Wągrowca poinformował,
że Stowarzyszenie współpracuje w ramach organizacji rowerowych, organizuje przejazdy
rowerowe, ogólnie w 2015 r. było ok. 4 500 osobostartów w ramach Stowarzyszenia. Dotacja
z Gminy Suchy Las w roku 2015 wyniosła 17.300 zł, reszta to środki własne. Z terenu gminy
Suchy Las w przejazdach uczestniczyło ok. 700 osób.
M. Rybarczyk i R. Gałązka – Koło „Przynęta” z Suchego Lasu istnieje od 45 lat,
organizuje imprezy rekreacyjne nad wodą – było 7 spotkań – turów. Dotacja z Gminy
w 2015 r. wyniosła 13.000 zł, z czego ok. 10 000 zł zostało przeznaczone na ochronę wód,
w tym na zarybianie zbiornika „Łysy Młyn” oraz na zakup środka bakteriobójczego
na skorupiaki. Koło na dzień 31.12.2015 r. liczyło 185 członków, z czego 105 z terenu gminy
Suchy Las. Członkowie Koła brali udział w poławianiu śniętych ryb w rzece Warcie w liczbie
18 osób – była to najliczniejsza grupa, zabrano ok. 10 t ryb, a działania prowadzone były
od mostu w Biedrusku do rezerwatu „Śnieżycowy Jar”. Ponadto, powstała społeczna straż
rybacka przy Kole. Na dzień 11.06.2016 r. planowana jest organizacja „Dnia Dziecka” przez
Koło. Przedstawiciele Koła zaproponowali, aby tę imprezę przekształcić w imprezę
o charakterze ogólnogminnym, ponieważ cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem.
Przewodniczący Komisji poruszył kwestię dzików w okolicy zbiornika „Łysy Młyn”.
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M. Rybarczyk poinformował, że od przyszłego miesiąca będą organizowane czyny
społeczne przez Koło, aby naprawić to co zniszczyły dziki.
Radny R. Tasarz pytał, jak często Koło organizuje czyny społeczne.
M. Rybarczyk zaznaczył, że w 2015 r. 4 razy, po ok. 4-5 godz., obejmujące m.in.
sprzątanie terenu wokół „Łysego Młyna”. Ponadto, Koło dba o dobre relacje z
Nadleśnictwem Łopuchówko.
Przewodniczący K. Pilas podziękował Wójtowi Gminy za pomoc w uzyskaniu
możliwości korzystania ze zbiornika wodnego „Łysy Młyn”, ponieważ jest to bardzo ważna
sprawa dla Koła i dla mieszkańców gminy. Przewodniczący poinformował, że był prezesem
tego Koło przez 3 kadencje i jego sprawy są mu bliskie.
A. Berg – Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „Fighter”. Działalność Stowarzyszenia
skupia się na karate i bieganiu. Stowarzyszenie organizuje na terenie gminy „10 Fightera”,
w biegu wzięło udział ok. 100 osób z terenu gminy. Ponadto, stowarzyszenie organizuje
jeszcze zajęcia z piłki ręcznej. Sekcja karate zdobywa złote i srebrne medale w karate.
Obecnie organizowany jest wyjazd zawodników na mistrzostwa świata w karate
w Bydgoszczy. W sprawie dotacji informacje mógłby przekazać prezes – M. Siebert.
M. Przystałowska i M. Zemlak – Stowarzyszenie „Zamek” w Biedrusku.
Stowarzyszenie prowadzi zespół muzyczny „Półnutki”, organizowało andrzejki w pałacu
w Biedrusku oraz „bal wszystkich świętych”. Od 10.2015 r. działa klub dla dzieci i młodzieży
„Ciao”, który funkcjonuje w Domu Osiedlowym w Biedrusku do którego uczęszcza ok. 30
dzieci. Stowarzyszenie ma 15 członków. Dotacja z Gminy w 2015 r. wyniosła 4.000 zł
na zespół „Półnutki” i 4.000 zł na klub „Ciao”. Jednym z zadań Stowarzyszenia jest szerzenie
idei wolontariatu w Biedrusku.
T. Burdziński – Stowarzyszenie „Suchary” Suchy Las. Działa od 20 lat, obecnie jest
200 zawodników. T. Burdziński szczegółowo przedstawił działalność i osiągnięcia
„Sucharów” informując m.in. o sukcesach w ligach drużynowych, o udziale jednego
zawodnika w kadrze Wielkopolski, organizacji w okresie zimowym 40 turniejów piłki
halowej, organizacji Suchary Cap 2016 – turnieju piłki halowej o randze wojewódzkiej.
Stowarzyszenie planuje rozpoczęcie zajęć z nauki pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży
we współpracy z fundacją „Star of Life”, w której działają ratownicy medyczni. W 2015 r.
dotacja z Gminy wyniosła 110.000 zł, z czego 30% wydatkowano na wynajem obiektów,
30% na wynajem trenerów, a reszta na sprzęt sportowy i na administrację.
Radny R. Tasarz pytał ilu z członków to mieszkańcy gminy Suchy Las.
T. Burdziński poinformował, że w 2016 r. 87% to mieszkańcy Gminy, co roku ok.
20 nowych członków.
M. Dobrzykowski – Prezes UKS „Złoci” Złotkowo, od 14 lat współpracuje z Gminą.
Dotacja w 2015 r. wyniosła 25.000 zł. Klub prowadzi przede wszystkim zajęcia z piłki
nożnej, w tym roku planowany jest awans do „A” klasy. Klub współpracuje ze
stowarzyszeniem „Pomagamy” i razem z tym Stowarzyszeniem organizowany jest turniej w
piłkę nożną dla dzieci, którego sponsorem jest firma „Beko”. Planowane jest uruchomienie
grupy dla dzieci tylko ze Złotkowa. Obecnie w Klubie jest ok. 60 członków.
M. Siebert – Prezes Sucholeskiego Stowarzyszenia Sportowego „Fighter” szczegółowo
przedstawił zakres działania Stowarzyszenia. W ramach Stowarzyszenia działają 3 sekcje
– karate , bieganie i piłka ręczna, realizowany jest program zachęcający do biegania. Zajęcia
odbywają się w Suchym Lesie w 2 szkołach i w szkole w Biedrusku. W zajęciach bierze
udział 80 dzieci. Stowarzyszenie organizowało mistrzostwa w piłce ręcznej o Puchar Wójta
Gminy, które miały miejsce w Biedrusku. Główną działalnością Stowarzyszenia jest sport
dzieci i młodzieży. Planowane jest organizowanie mistrzostw Polski w karate, w dalszym
ciągu będą organizowane biegi uliczne „5 Fightera” i „10 Fightera”. Prowadzone są zajęcia
w ramach Akademii Bezpiecznej Kobiety. Obecnie trwają przygotowania do wyjazdu
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na mistrzostwa świata w karate do Bydgoszczy, w sprawie którego Stowarzyszenie złożyło
wniosek od Wójta o pomoc w dofinansowaniu tego wyjazdu. Dotacja z Gminy wyniosła
w 2015 r. 22.000 zł + dotacja na bieg uliczny (event), która pokrywa ok. 1/3 kosztów biegu.
Przewodniczący Komisji K. Pilas zaznaczył, że docierają do niego głosy mieszkańców
o braku informacji dotyczącej utrudnień i zamykania ulic w trakcie tego biegu.
M. Siebert stwierdził, że w I edycji były pewne problemy informacyjne w tej kwestii,
ale obecnie informacje są rozpropagowywane, jest kontakt z Przewodniczącymi Osiedli,
jest informacja w Gazecie Sucholeskiej i w Internecie.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że informacji nigdy nie za wiele.
A. Rakowski – Wiceprezes „Basket” Suchy Las, który działa na terenie gminy od 4 lat.
W zajęciach bierze udział 95 dzieci w Suchym Lesie, łącznie 450 dzieci w 5 powiatach.
Polski Związek Koszykówki wyróżnił Stowarzyszenie nagrodą za najlepszy projekt
młodzieży w Polsce. A. Rakowski szczegółowo przedstawił osiągnięcia i sukcesy
Stowarzyszenia. Planowana jest organizacja międzynarodowego turnieju dla dzieci w Suchym
Lesie, będzie to 3 dniowy turniej. Stowarzyszenie współpracuje z drużynami z Litwy,
Niemiec i Ukrainy – drużyny z tych krajów będą gościć w Suchym Lesie w ramach wymiany.
Dotacja z Gminy w 2015 r. to 85.000 zł, co pokrywa ok. 10% ogólnego budżetu projektu.
Reszta środków pochodzi od sponsorów oraz z dotacji z Powiatu Poznańskiego.
J. Kucharski – Stowarzyszenie „Biedrusko”, który szczegółowo przedstawił działalność
w roku 2015 r., wskazując m.in. na współpracę przy organizacji balu Wielkopolan, śpiewaniu
kolęd, maratonu „Warta Challenge”, maratonu MTB – współorganizacja, Dzień Kobiet,
śpiewanie pieśni pasyjnych; w 06.2015 r. zorganizowano „Dni Biedruska”, Święto Batalionu
i Dzień Dziecka, w wakacje organizowane są warsztaty dla dzieci; w 11.2015 r. Święto
Niepodległości; w 12.2015 r. Wigilia dla samotnych, dla której dotacja z Gminy wyniosła
5.000 zł. W ramach Stowarzyszenia działa zespół „Biedruskowianie”. Stowarzyszenie
nawiązało współpracę z UAM ws. opracowania historii Biedruska.
G. Głowacka – Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, działa od 22 lat, organizuje
przede wszystkim rajdy rowerowe – rajd im. W. Bogusławskiego, organizacja rajdu
Herbowego oraz rajdu „pieczona pyra”. Rajdy organizowane są po terenie całej gminy,
na które przyjeżdżają rowerzyści z całej Wielkopolski, na rajdzie „pieczona pyra” w 2015 r.
było ok. 600 osób. W 2015 r. ponad 50% uczestników rajdów to byli mieszkańcy gminy
Suchy Las. Dotacja z Gminy na organizację tych 3 rajdów wyniosła 15.000 zł. Ponadto,
Stowarzyszenie organizuje konkurs wiedzy o Gminie „Gmina Suchy Las – wczoraj i dziś”,
w którym nagrody funduje Wójt Gminy. Stowarzyszenie opiekuje się miejscem urodzenia
W. Bogusławskiego, od 4 lat opiekuje się cmentarzem dawnej parafii Chojnica, organizowane
są akcje sprzątania tego cmentarza, dzięki pracy wolontariuszy być może wystarczy 1 raz
w roku zorganizować akcję porządkowania cmentarza.
K. Graczyk – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Red Box”, działa na terenie gminy
od 6 lat i jest organizatorem m.in. Red Box „Piłkarska Akademia”. Zajęcia odbywają się
w Chludowie, Biedrusku, Golęczewie i w Suchym Lesie. Obecnie w gminie na zajęcia
uczęszcza ok. 150 dzieci, w tym dziewczynki, przyjmowani są wszyscy chętni. Organizowane
są wyjazdy na mecze „Lecha”, aby dzieci mogły podziwiać profesjonalnych zawodników.
Dotacja z Gminy w 2015 r. wyniosła 45.000 zł na szkolenie w Suchym Lesie i 12.000 zł
na szkolenie w Biedrusku. Stowarzyszenie prowadzi działania związane z walką
z uzależnieniami, drużyna bierze udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej, organizowane są imprezy cykliczne „Dzień Dziecka na sportowo”. W 2016 r.
planowana jest organizacja „Igrzysk Przedszkolaka”, w 2015 r. brało udział w tej imprezie
500 przedszkolaków. Organizowany jest w grudniu turniej mikołajkowy z udziałem dzieci
z Lubonia. Stowarzyszenie organizuje rodzinne rajdy rowerowe, 100 – 150 osób bierze udział
w rajdzie, m.in. na teren Puszczy Noteckiej, w 2015 r. odbyły się 2 rajdy rowerowe,
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organizowane są obozy sportowo – rekreacyjne „Przygoda” dla ubogich dzieci z terenu
gminy. Stowarzyszenie zajmuje się również działalnością charytatywną, współpracą z OPS –
realizowany jest projekt „świąteczny Red Box dla najuboższych”, w ramach którego
przekazywane są paczki z darami.
G. Głowacka stwierdziła, że cieszy się iż są organizowane rajdy rowerowe, ale na rajd
organizowany przez Red Box w 2015 r. bardzo trudno było się zapisać, jest utrudniony
kontakt, brakuje informacji o miejscu startu, ale sama idea rodzinnych rajdów rowerowych
jest bardzo dobra.
K. Graczyk zadeklarował, że postara się usprawnić aspekty organizacyjne.
G. Głowacka podziękowała J. Kucharskiemu za udostępnienie amfiteatru
na zakończenie rajdu w Biedrusku.
Radny D. Matysiak pytał, czy Red Box na rajdy rowerowe otrzymał dotację.
K. Graczyk poinformował, że Red Box otrzymał z Gminy dotację na organizowanie
rajdów rowerowych w wysokości 8.000 zł na jeden rajd.
Radny D. Matysiak stwierdził, że Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las organizuje
3 rajdy i otrzymuje 15.000 zł, a Red Box organizuje 2 rajdy i otrzymuje 16.000 zł.
T. Burdziński pytał o nazwę Red Box „Suchy Las – Poznań”, czy oznacza ona,
że akademia działa też w Poznaniu i zgłasza tam drużynę.
K. Graczyk poinformował, że są osobne drużyny z Suchego Lasu i z Poznania. Drużyna
z Suchego Las działa w ramach „Suchy Las – Poznań”. Nazwa wynika z przyczyn
proceduralnych. Zaznaczył, że w drużynie z Suchego Lasu grają wyłącznie dzieci z Suchego
Lasu. K. Graczyk stwierdził, że musiałby szczegółowo sprawdzić przyczynę występowania
określonej nazwy. Nazwa „Suchy Las – Poznań” wynika także z faktu, aby dzieci z Suchego
Lasu mogły grać z dziećmi z Poznania. Nazewnictwo wynika z problemów z rejestracją
w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej.
Radny D. Matysiak pytał, czy Red Box prowadzi zajęcia w Obornikach.
K. Graczyk zaznaczył, że Red Box nie prowadzi zajęć w Obornikach, ale współpracuje
z tamtejszymi drużynami. Red Box w Poznaniu także stara się o dofinansowanie szkolenia
– dotacja 7.000 zł.
M. Czupryniak – UKS „Delfin” z Biedruska, nazwa wywodzi się z działalności
pływackiej. Od 1998 r. Klub zajmuje się strzelectwem. Dotacja w 2015 r. wyniosła 45.000 zł.
Z terenu gminy obecnie jest zawodników – członków do 23 lat 25 osób, cały czas trwa nabór,
jednak nie każdy chętny się nadaje. Powyżej 23 lat jest 23 zawodników. Razem członków
Klub ma obecnie 68. Dużym problem jest baza – pomieszczenie po byłej kotłowni w piwnicy.
Z uwagi na brak bazy nie ma możliwości rozwoju Klubu, choćby w zakresie tenisa stołowego
czy siatkówki. Z dotacji ok. 18.000 zł przeznaczanych jest na wynagrodzenia dla trenerów,
10.000 zł na wyjazdy sportowe, reszta środków to koszty wynajmu bazy strzelniczej w innych
obiektach. W Gazecie Sucholeskiej był artykuł, w którym było omówienie 4 lat pracy Klubu.
Klub współpracuje z Zarządem Osiedla Biedrusko. Dwie osoby z Klubu znalazły się w kadrze
narodowej na 2016 r. Zmiany bazy dla Klubu, to zdaniem M. Czupryniaka przede wszystkim
zagadnienie dla Urzędu Gminy.
J. Kucharski pytał, jaki procent budżetu Klubu stanowi dotacja z Gminy.
M. Czupryniak szczegółowo przedstawił dochody Klubu, w tym z udziału zawodników
w kadrze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. W 2015 r. cały budżet Klubu wynosił 58.000 zł. Jest
to drogi sport, wysokie są koszty pobytu oraz koszty tzw. startowego. W 2016 r. planowane
jest pozyskanie z Gminy 45.000 zł dotacji. Jednak wpływów z udziału w kadrze
wojewódzkiej i narodowej nie można zapisywać w budżecie, bo nie mają one charakteru
pieniężnego, są to tzw. punkty. Pozostałe dochody to składki członkowskie.
P. Majkowski – Sołtys Golęczewa zaznaczył, że nie jest upoważniony do wypowiadania
się w imieniu KS „Golęczewo”. Drużyna obecnie gra w „A” klasie.
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W. Kamiński – trener z UKS „Spartakus” Biedrusko, który jest spadkobiercą sekcji
strzeleckiej, jest nauczycielem W-F w ZS Biedrusko. W klubie jest sekcja dziewcząt, która
liczy 15 dziewcząt. Jednak dla dziewcząt obywa się bardzo mało rozgrywek i turniejów.
Wśród dziewcząt w zajęciach biorą udział dziewczyny z Biedruska, ale też np. z Owińsk
czy z Bolechowa. Dotacja z Gminy w 2015 r. wyniosła 10.000 zł, które zostały wydatkowane
na wyjazd na obóz, zakup sprzętu i płacę dla trenerów. W 12.2015 r. powstała sekcja Judo,
która współpracuje z UKS „Gimnazjon”, a treningi odbywają się w Biedrusku.
O godz. 17:50 posiedzenie Komisji opuścił radny R. Tasarz.
Przewodniczący Komisji K. Pilas wspominał o działalności Sucholeskiego
Towarzystwa Przyjaciół Europy – dotacja z Gminy 15.000 zł, o działalności UKS
„Gimnazjum”, prezes H. Kusza nie mógł przybyć na posiedzenie Komisji z uwagi
na organizację turnieju na ok. 1000 uczestników, ale do Komisji dotarło sprawozdanie
z działalności Klubu, które będzie dostępne do wglądu w dokumentach Komisji.
Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że na terenie gminy Suchy Las działa bardzo wiele
stowarzyszeń, bardzo dobrze, że organizują one czas dzieciom. Przewodniczący
zapowiedział, że również w 2017 r. Komisja Społeczna zorganizuje spotkanie
ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi, aby poznawać ich problemy i trudności
w działaniu.
Radny Z. Hącia przedstawił działalność Koła wędkarskiego „Delfin”, jest to Koło
wojskowe, które liczy 328 członków, z czego 78 członków pochodzi z północnej części
gminy, tj. z Chludowa, Golęczewa i Zielątkowa. Koło opiekuje się dwoma zbiornikami
– jeziorem Glinowieckim i jeziorem Chludowskim, oba jeziora położone są na terenie
poligonu Biedrusko i wędkarze mogą z nich korzystać. Dotacja z Gminy m.in. na organizację
imprezy „Dnia Dziecka” oraz na zarybianie to 14.000 zł. Członkowie Koła muszą posiadać
przepustki, aby móc wjeżdżać na teren poligonu, dbają o czystość i porządek wokół
zbiorników wodnych.
Przewodniczący K. Pilas wyraził swoje poparcie dla inicjatywy M. Rybarczyka z Koła
„Przynęta”, aby impreza z okazji Dnia Dziecka nabrała charakteru ogólnogminnego.
M. Rybarczyk poinformował, że imprezę tę swoim patronatem objęły „Wiadomości
Wędkarskie”.
M. Siebert wyraził podziękowania za współpracę innym stowarzyszeniom z terenu
gminy, które brały udział w organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń. Podkreślił,
że pomiędzy stowarzyszeniami jest dobra współpraca. M. Siebert podziękował
J. Kucharskiemu oraz Zarządowi Osiedla Biedrusko.
Następnie Komisja przeszła do pkt. 7 porządku obrad dotyczącego wolnych głosów
i wniosków.
G. Głowacka pytała czy zaproszenie na posiedzenie Komisji zostało wystosowane
do wszystkich stowarzyszeń z terenu gminy.
Przewodniczący K. Pilas potwierdził, że zaproszenie zostało skierowane do wszystkich
stowarzyszeń.
P. Majkowski podniósł kwestię braku ławek na boisku do koszykówki w Golęczewie.
Złożył wniosek o zamontowanie 4 ławek na tym boisku oraz wykonanie dojścia/ wejścia
na boisko, gdyż piasek nachodzi na nawierzchnię boiska.
G. Wojtera – Wójt Gminy zaznaczył, że są to drobne sprawy, które być może uda się
zrealizować jeszcze w tym roku, choć może się okazać konieczna zmiana budżetu i wniosek
w tej kwestii.
K. Linkowski – Dyrektor GOS potwierdził, że wejście na boisko w Golęczewie nie ma
nawierzchni, dojście ma nawierzchnie gruntową, sama nawierzchnia boiska jest bardzo dobrej
jakości. K. Linkowski zaznaczył, że był na oględzinach boiska.
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Wójt Gminy zaproponował, aby dwie te kwestie znalazł się w jednym wniosku.
M. Czupryniak zwrócił uwagę na ogłoszenia w konkursach dla klubów sportowych
i zaproponował, aby nie formułować w tych ogłoszeniach zapisów tylko o „dzieciach
i młodzieży”, ponieważ zawęża to możliwości działania, a wydaje się, że niekiedy osoby
powyżej 23 lat i starsze mogą brać udział w zajęciach. Chodzi o to, aby nie zawężać
kryteriów, aby ci starsi zawodnicy nie byli przeszkodą. M. Czupryniak prosił o większe
zaufanie dla jego Klubu ze strony Urzędu Gminy, zaznaczając, że procedura dla jego klubu
w tym roku się wydłuża, gdyż oferta w pierwszym etapie została odrzucona. Część ustaleń
komisji konkursowej zdaniem M. Czupryniaka jest uzasadniona, ale część jest bezzasadna.
Nie zgadza się z odrzuceniem oferty z powodu braku listy korzystających. M. Czupryniak
pytał W. Pałącarz – Kierownik Referatu Oświaty i Sportu z czego wynika konieczność
przedstawienia takiej listy. Podkreślił, że w piśmie Klubu wskazano liczbę 18 uczestników.
Ostatecznie oferta Klubu została zaakceptowana, ale Urząd w dalszym ciągu domaga
się uściślenia listy uczestników.
W. Pałącarz podkreśliła, że pomimo wezwania przez komisję konkursową Klub
„Delfin” nie dostarczył statutu. Komisja działa bezzwłocznie. Jeżeli Klub kwestionuje
ustalenia komisji konkursowej, to powinien w tej kwestii złożyć stosowne pismo. W. Pałącarz
zaznaczyła, że obowiązuje tajemnica w zakresie dotyczącym złożonych ofert,
a M. Czupryniak porusza szczegółowe kwestie na forum Komisji Społecznej Rady Gminy,
co jest złamaniem tej zasady.
M. Czupryniak pytał o listę korzystających i konieczność jej przedstawienia.
W. Pałącarz podkreśliła, że komisja konkursowa ma prawo domagać się
doprecyzowania oferty w zakresie liczby uczestników zajęć. Komisja konkursowa jeżeli
ma wątpliwości to wówczas głosuje czy jest konieczność uzupełnienia oferty i w tym
przypadku w wyniku głosowania zdecydowano o konieczności uzupełnienia dokumentów.
Jednak ten temat nie powinien być publicznie omawiany na posiedzeniu Komisji Rady
Gminy.
M. Czupryniak pytał czy to komisja konkursowa stwierdziła, że lista uczestników
jest konieczna.
W. Pałącarz poinformowała, że tak.
M. Czupryniak podniósł kwestię składu komisji konkursowej, której przewodniczącą
jest W. Pałącarz i inni urzędnicy.
W. Pałącarz poinformowała, że komisja konkursowa składa się z 6 członków, w której
poza nią zasiadają też przedstawiciele innych referatów z Urzędu Gminy oraz
2 przedstawicieli stowarzyszeń: p. R. Głowacki i p. A. Małłek, jako przedstawiciele
społeczni.
M. Siebert poinformował, że on jest członkiem tego rodzaju komisji konkursowej
w Swarzędzu i przedstawił jak wygląda ta procedura w Gminie Swarzędz, wskazując
na analogiczne rozwiązania w Gminie Suchy Las.
W. Pałącarz podkreśliła, że konieczność uściślenia oferty pojawia się gdy są zbyt duże
rozpiętości w liczbach.
M. Czupryniak zaznaczył, że porusza tę kwestię na posiedzeniu Komisji Społecznej,
aby radni byli świadomi jak wygląda procedura rozpatrywania ofert. Klub „Delfin” składa
oferty od 20 lat i można by wobec niego mieć więcej zaufania. W umowie mają być zapisy
o uzależnieniu od liczby członków i przekazywaniu środków finansowych w transzach.
W. Pałącarz stwierdziła, że inne kluby także otrzymują środki w transzach i nie jest to
żadna forma dyskryminacji.
M. Przystałowska stwierdziła, że dotacja gminna jest przeznaczona na realizację
zadania publicznego i powinno być to realizowane w formie projektu, co powoduje problem
z podaniem listy imiennej uczestników projektu przed rozpoczęciem projektu.
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Wójt Gminy zaznaczył, że Gmina przeprowadza konkurs według określonych
warunków i jednym z warunków jest ilość osób. Wójt zastanawiał się jak miałaby wyglądać
lista nieimienna. To jest dyskusja dotycząca konkursów, a procedury jeszcze trwają. Błędy
popełniały także inne stowarzyszenia, nie tylko Klub „Delfin”. 10 ofert zostało wezwanych
do uzupełnienia. Wójt zaznaczył, że wszyscy członkowie komisji konkursowej byli
zwolennikami odrzucenia oferty Klubu „Delfin” i wezwania do jej uzupełnienia. Komisja jest
zobowiązana do wyjaśniania wątpliwości, a były wątpliwości co do kosztorysu w odniesieniu
do liczby uczestników. Klub „Delfin” ogłosił nabór w reakcji na działanie Urzędu Gminy
i komisji konkursowej.
M. Czupryniak zaznaczył, że planował już nabór przed odrzuceniem jego oferty.
Wójt Gminy podkreślił, że z pisma, które wpłynęło do Urzędu Gminy wynikało, że z
uwagi na wątpliwości komisji konkursowej ogłosił Pan nabór i przyznał Pan, że oferta miała
mankamenty. W tym konkursie mogą wystąpić wszyscy zainteresowani. Wójt Gminy udzielił
szczegółowych wyjaśnień w zakresie procedury konkursowej, poinformował, że gdyby
nastąpiło wezwanie do zwrotu przyznanych środków, to wówczas Klub nie mógłby brać
udziału w konkursach przez kolejne 3 lata. Chodziło o to, aby uchronić Klub przed
negatywnymi skutkami. Gmina współpracuje z Klubem od 1998 r., ale jeżeli chodzi
o pieniądze publiczne to zaufanie powinno być lekko ograniczone.
Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że radni nie biorą udziału w procedurze podziału
środków, tylko uchwalają budżet, jednak do dziś nie miał wiedzy jakie obowiązują przy tym
kryteria. Wnioski z tej dyskusji są takie, że należy o tej sprawie rozmawiać.
Radny D. Matysiak dopytywał czy w ogłoszeniu o konkursie była mowa o strzelectwie
czy ogólnie o sporcie.
W. Pałącarz podkreśliła, że konkurs odbywa się w oparciu o przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego, nie można ujawniać danych z konkursu, na posiedzeniu
Komisji Rady Gminy nie powinno się analizować indywidualnych konkursów.
Wójt Gminy stwierdził, że konkurs był na strzelectwo w Biedrusku.
W. Pałącarz zaznaczyła, że konkurs nie był tylko dla Klubu „Delfin”, konkurs był
otwarty i każdy mógł w nim wystartować.
Radny D. Matysiak stwierdził, że nie było zapisane, że nie można wychodzić poza
strzelectwo, z innych dyscyplin sportowych miałby p. M. Czupryniak więcej uczestników.
W. Pałącarz podkreśliła, że konkurs był na zajęcia dzieci i młodzieży w Biedrusku.
To Gmina określa zakres konkursu na podstawie wniosków, które wpłynęły do budżetu
gminy.
Wójt Gminy stwierdził, że wnioski składane do budżetu przez stowarzyszenia są bardzo
ważne, bo bez tych wniosków Urząd nie miałby wiedzy, ile środków finansowych należy
zaplanować na zadania i związane z nimi konkursy. Wnioski do budżetu pozwalają także
na ewentualne rozszerzenie zakresu konkursu.
W. Pałącarz podkreśliła, że dotychczas nie było propozycji ze strony Klubu „Delfin”,
aby rozszerzyć ofertę w konkursie na szerszą liczbę uczestników.
M. Czupryniak stwierdził, że składanie przez stowarzyszenia wniosków do budżetu
to pozytywna procedura, aby móc zaplanować środki finansowe, ale „Delfin” we wnioskach
zaznaczał, że chciałby rozszerzyć działalność o seniorów oraz, że działalność Klubu to nie
tylko strzelectwo, ale też propagowanie kultury fizycznej.
Wójt Gminy zaznaczył, że jeżeli chodzi o rozszerzenie zakresu działania to nie
wystarczą same zapowiedzi, ale fakty. Najpierw trzeba dokonać tego rozszerzenia, zmienić
statut i zacząć prowadzić zajęcia, a dopiero potem może być rozszerzony konkurs. Wójt
stwierdził, że można było przyjąć, że jest 18 osób strzelających i rozdzielić tę działalność
od pozostałej i ogłosić dwa konkursy. Jednak zwiększa to ryzyko, że inne kluby
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i stowarzyszenia również wezmą udział w takim konkursie na pozostałą działalność i Klub
„Delfin” mógłby nie wygrać tego konkursu.
W. Pałącarz podkreśliła, że jeżeli p. M. Czupryniak potrafi wykazać, że ma tę liczbę
uczestników, którą deklaruje to wszystko jest w porządku. Po prostu zbyt długo był
uzupełniany wniosek. Ostatecznie oferta została rozpatrzona pozytywnie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w roku 2017 r. Komisja Społeczna
zorganizuje spotkanie poświęcone wyłącznie procedurze konkursowej dla klubów sportowych
i stowarzyszeń.
Wójt Gminy podkreślił, że Komisja Rewizyjna kontrolowała procedurę konkursową
za rok 2015. Szczegółowo została skontrolowana procedura od złożenia wniosku do budżetu
aż do rozstrzygnięcia konkursu. Rezultat kontroli jest dostępny w protokole pokontrolnym.
W. Pałącarz zaznaczyła, że wszystkie protokoły komisji konkursowej są przedstawiane
Wójtowi Gminy do zatwierdzenia. W. Pałącarz również podkreśliła, że procedurę
konkursową za 2015 r. zweryfikowała Komisja Rewizyjna, a swoje stanowisko zawarła
w protokole.
M. Czupryniak dopytywał, czy na posiedzeniu komisji konkursowej może być obecny
składający ofertę.
Wójt Gminy poinformował, że posiedzenia komisji konkursowej są zamknięte.
A. Berg poinformowała Komisję, że Stowarzyszenie „Fighter” złożyło wniosek
do Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy, Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Społecznej Rady Gminy dotyczący dofinansowania
przez Gminę wyjazdu zawodników na mistrzostwa świata w karate do Bydgoszczy, w ramach
którego koszty samego tzw. startowego są wysokie i wynoszą 35 euro/ osobę i dotychczas
nie ma odpowiedzi na ten wniosek.
Wójt Gminy poinformował, że wniosek jest w trakcie analizowana i zostanie
rozpatrzony bezzwłocznie.
Radny D. Matysiak będący Przewodniczącym Komisji Finansowo – Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego podkreślił, że do tej Komisji wniosek Stowarzyszenia „Fighter”
dotychczas nie wpłynął i dopiero wczoraj otrzymał wersję elektroniczną tego pisma.
Przewodniczący Komisji K. Pilas stwierdził, że on także w dniu wczorajszym otrzymał
wersję elektroniczną pisma Stowarzyszenia „Fighter”.
Wójt Gminy podkreślił, że posiedzenie Komisji Rady Gminy nie może stać się
miejscem, które służy do załatwiania indywidualnych wniosków stowarzyszeń. Rozpatrzenie
tego wniosku należy do bieżącej działalności Urzędu Gminy i należy do kompetencji Wójta
Gminy.
Radny D. Matysiak stwierdził, że faktycznie miała miejsce kontrola Komisji Rewizyjnej
w zakresie konkursów dla stowarzyszeń i klubów sportowych, ale wnioski pokontrolne nie są
realizowane.
Wójt Gminy zaznaczył, że być może należy rozważyć rozszerzenie udziału strony
społecznej w postępowaniu konkursowym, choć nie znajduje to odzwierciedlenia w
przepisach prawa, bo organem rozstrzygającym jest komisja konkursowa. To komisja
decyduje o rezultacie konkursu, a komisję powołuje Wójt Gminy.
Przewodniczący K. Pilas zaproponował, aby w komisji konkursowej zasiadł
przedstawiciel Komisji Społecznej.
G. Głowacka zaznaczyła, że z jej wiedzy wynika, że w wielu samorządach w tego
rodzaju komisjach konkursowych nie ma przedstawicieli stowarzyszeń, a w Gminie Suchy
Las jest dwóch przedstawicieli reprezentujących stowarzyszenia. W Powiecie Poznańskim
na ogłoszenie zapraszające stowarzyszenia do udziału w komisji konkursowej nikt się nie
zgłosił.
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M. Przystałowska zaznaczyła, że jej zdaniem posiedzenie Komisji Społecznej to jest
właściwe miejsce, aby dyskutować nad zasadami postępowania konkursowego.
W. Pałącarz podkreśliła, że dwa razy w roku Referat Promocji Urzędu Gminy
organizuje spotkania ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi i wówczas jest miejsce
i czas do dyskusji nad procedurą konkursową.
M. Przystałowska poinformowała, że w okresie składania wniosków do budżetu został
złożony wniosek dotyczący animatora kulturalnego w Domu Osiedlowym w Biedrusku,
z uwagi na to, że dotychczas oferta dla dzieci w Biedrusku była niewielka. W 2015 r. było
dofinansowanie z Gminy na taki klub, gdzie w zajęciach brało udział 30 dzieci.
Na posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej został złożony wniosek o zwiększenie puli
środków na to zadanie, gdyż Wójt początkowo przeznaczył 15.000 zł oraz pojawił się
wniosek, aby była to osoba, która będzie organizować różnego rodzaju zajęcia, np. dla kobiet
w ciąży. Ostatecznie gdy został ogłoszony konkurs oferta została zawężona i konkurs
dotyczył „edukacji informatycznej” dzieci i na ten konkurs wpłynęła więcej niż jedna oferta.
M. Przystałowska stwierdziła, że dofinansowanie dwóch miejsc, gdzie będą realizowane
zajęcia dla dzieci spowoduje, że dzieci nie będą wiedziały z jakiej ofert skorzystać i będą
ze sobą rywalizowały. Zdaniem M. Przystałowskiej forma konkursu nie służyła dzieciom,
ponieważ jego zakres był zbyt wąski. Dofinansowanie dwóch miejsc odbije się negatywnie
na dzieciach.
Wójt Gminy stwierdził, że nie ma wpływu na to ile ofert wpłynęło na konkurs oraz,
że nie rozumie pretensji dotyczącej liczby ofert, które wpłynęły na konkurs.
Wójt Gminy podkreślił, że dyskusja na temat liczby ofert, które wpłynęły na konkurs
i że nie jest to tylko jedna oferta zaprzecza wszelkim standardom. Wójt zaznaczył, że zna
osobę, która złożyła drugą ofertę i będzie prowadziła zajęcia i jest to osoba, która jest
zaangażowana w życie społeczne Biedruska. Wójt stwierdził, że podczas rozmowy
z p. M. Zemlak i M. Przystałowską był przekonany, że ta osoba będzie prowadziła zajęcia
właśnie w ramach Stowarzyszenia, które reprezentują te Panie. Wójt zaznaczył, że nie jest
odpowiedzialny za to, że ta osoba działa i współpracuje z innym Stowarzyszeniem, niż
Stowarzyszenie reprezentowane przez M. Zemlak i M. Przystałowską. Wójt podkreślił,
że posiedzenie Komisji Społecznej nie może się stać gminną komisją odwoławczą
od postanowień komisji konkursowej. Są określone procedury, których należy przestrzegać
i procedura konkursowa nie przewiduje udziału Komisji Społecznej.
Radny Z. Hącia stwierdził, że procedura konkursowa jest dobrą formułą. W Chludowie
także działają różne stowarzyszenia, jest konkurencja, ale ich wzajemne funkcjonowanie
jest możliwe do pogodzenia.
Przewodniczący Komisji K. Pilas podkreślił, że w kompetencjach Komisji Społecznej
są kontakty ze stowarzyszeniami, a na posiedzeniach Komisji trzeba dyskutować nie tylko
o sukcesach, ale także o problemach. Komisja chce poznać mechanizmy jakie decydują
o podziale środków publicznych, problemy jakie są z tym związane i o tych sprawach należy
rozmawiać i rozwiązywać problemy.
M. Siebert zaznaczył, że jako pedagog i socjoterapeuta uważa, że prowadzenie
konkurencyjnych zajęć w jednej miejscowości nie służy dzieciom, gdyż konkurencja nie
sprawdza się w edukacji. Prowadzenie zajęć z jednej dyscypliny sportowej przez różne
podmioty nie powinno się nakładać.
W. Pałącarz poinformowała, że na omawiany konkurs w Biedrusku wpłynęły dwie
oferty i ta druga oferta został złożona przez Stowarzyszenie „Biedrusko” reprezentowane
przez p. J. Kucharskiego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Stowarzyszenie „Zamek”
otrzymało dotację w wysokości 20.000 zł, a Stowarzyszenie „Biedrusko” 10.000 zł.
W. Pałącarz podkreśliła, że Stowarzyszenie „Zamek” na realizację tego zadania otrzymało
jeszcze 15.000 zł z puli na zadania lokalne, a więc razem na te zajęcia dla dzieci
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to Stowarzyszenie otrzymało 35.000 zł. Te 35.000 zł zostanie przeznaczone na zajęcia
dla 30 dzieci od stycznia do grudnia 2016 r.
Wójt Gminy stwierdził, że środki konkursowe, jak i środki z zadania lokalnego
pochodzą z gminnego budżetu. Wójt zaznaczył, że Gmina nie może w opiece nad dziećmi
zastępować rodziców, poprzez działalność stowarzyszeń. Wójt powołał się na artykuł
w piśmie samorządowym „Wspólnota”, który dotyczył właśnie takiego zjawiska. Gmina
nie powinna zbyt mocno ingerować w wychowanie dzieci. Wójt zaznaczył, że nie zgadza
się z wypowiedzią p. M. Sieberta odnośnie konkurencji w edukacji.
Z uwagi na zbyt dużą ilość osób wypowiadających się jednocześnie i tym samym brak
możliwości zanotowania wypowiedzi, ok. godz. 19:25 autor protokołu zawiesił czasowo
protokołowanie.
M. Przystałowska podkreśliła, że konkurs na zajęcia w Biedrusku dotyczył godzin
pozalekcyjnych.
Wójt Gminy zaznaczył, że to p. M. Przystałowska proponowała takie godziny.
W. Pałącarz poinformowała, że był to pierwszy konkurs na zajęcia pozalekcyjne
dla dzieci i szkoda, że stowarzyszeniom nie udało się dojść do porozumienia.
Wójt Gminy stwierdził, że ma wiedzę o próbach spotkania, ale Wójt nie ponosi
odpowiedzialności za kontakty pomiędzy poszczególnymi stowarzyszeniami i nie ma w tym
zakresie kompetencji.
M. Zemlak zaznaczyła, że najlepszym rozwiązaniem byłoby dojście do porozumienia
pomiędzy stowarzyszeniami i aby to Gmina zatrudniła animatora w Domu Osiedlowym
w Biedrusku.
W związku z brakiem możliwości czasowych dalszego kontynuowania obrad Komisji,
Przewodniczący K. Pilas przerwał posiedzenie o godzinie 19:35 w dniu 18.03.2016 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący KS:
Krzysztof Pilas

Z uwagi na fakt, że nie można było zakończyć posiedzenia komisji posiedzenie zostało dokończone w
dniu 24 marca 2016 roku po zakończeniu sesji Rady Gminy Suchy Las. Komisja przyjęła protokół z
poprzedniego posiedzenia i zaopiniowała pozytywnie patronat nad konkursem Młody Europejczyk
organizatorem konkursu jest Sucholeskie Towarzystwo Europy .

Przewodniczący KS:
Krzysztof Pilas
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