Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
dnia 13.04.2016 r., godz. 19:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie”.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
13.04.2016 r. o godzinie 19:00, które miało miejsce w Zespole Szkół w Chludowie witając
jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie Przewodniczący stwierdził
prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 6 radnych obecnych
na posiedzeniu Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 5 reprezentantów Stowarzyszenia
Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” [zwani dalej Chludowianami]według listy obecności.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.
Przewodniczący Komisji K. Pilas zaznaczył, że na poprzednim posiedzeniu Komisji
w dniu 18.03.2016 r. odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi, ale z
Chludowianami Komisja spotyka się indywidualnie. Przewodniczący zaznaczył, że Komisja
jest pod wrażeniem działalności Chludowian. Komisja chce poznać bolączki, problemy,
ale i sukcesy Zespołu.
M. Jabłuszewska poinformowała, że działalności Chludowian jest opisana
w sprawozdaniu rocznym, jak i sprawozdaniu dotyczącym 4 lat działalności stowarzyszenia.
Sprawozdanie zostało przekazane do Komisji. M. Jabłuszewska zaznaczyła, że w
stowarzyszeniu jest ok. 100 osób, ciągle dochodzą nowe dzieci, nie ma limitu wiekowego.
W ramach Zespołu prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla członków Zespołu,
które prowadzi jedna z tancerek, która ma odpowiednie kompetencje. Zespół wyjeżdża
na liczne występy w kraju, ale też zagranicą. Odbyły się koncerty jasełkowe w Zębie i w
Poroninie. W poniedziałek Zespół wyjeżdża na festiwal do Turcji, do Istambułu, dla dzieci
w wieku 7 – 14 lat; wyjeżdża 22 dzieci. Koszty pobytu dzieci pokrywają ich rodzice. Takie
wyjazdy zagraniczne są bardzo pouczające. Taniec Chludowian budzi spore zdziwienie
w Turcji, ponieważ tam nie ma tańców w parach. Polskę na tym festiwalu będą reprezentować
tylko Chludowianie.
Przewodniczący Komisji pytał o stroje, jaki stanowią majątek.
M. Jabłuszewska poinformowała, że są faktury, które potwierdzają zakup
poszczególnych strojów. Wartość strojów to ok. 100 000 zł. Część strojów ze względu
na stopień zużycia nie jest używanych.
Radny R. Tasarz poruszył kwestię ewidencji strojów, zinwentaryzowania ich i
przypisania do poszczególnego tancerza.
Beata Szajdzińska – Ciślak poinformowała, że część strojów jest w garderobie, pomimo
braku ewidencji dotychczas zaginęła jedna koszula i kapelusz.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że gdyby była ewidencja to łatwiej byłoby uzupełniać
braki.
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Beata Szajdzińska – Ciślak podkreśliła, że gdy w przyszłości w „Starym Barze” będzie
garderoba to wówczas stroje nie będą musiały być przechowywane w domach tancerzy.
Sporządzony jest wykaz, tj. który tancerz ma w domu jaki ze strojów.
M. Jabłuszewska podkreśliła, że jeżeli będzie taka konieczność to zostanie pokazane
jakie stroje ma Zespół.
Beata Szajdzińska – Ciślak stwierdziła, że gdyby była garderoba, to nie byłoby
konieczności przechowywania ich w domu. Jednak część strojów została kupiona
z prywatnych funduszy.
Radna U. Ćwiertnia zaznaczyła, że tancerz, który posiada strój w domu czuje się za
niego odpowiedzialny.
Radny Z. Hącia odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Komisji poinformował,
że jest pewna koncepcja zagospodarowania „Starego Baru” w Radzie Sołeckiej Chludowa.
W połowie maja br. planowane jest spotkanie z Wójtem Gminy. Jednocześnie jest prośba
do p. R. Urbaniaka z Urzędu Gminy o pozyskanie funduszy zewnętrznych. W celu
rewitalizacji „Starego Baru” powinny zostać pozyskane środki z UE. Planowane jest, aby
w tym budynku znalazły się pomieszczania dla Chludowian, pomieszczenia dla orkiestry
Chludowa, sala główna ma pełnić funkcję auli dla Zespołu Szkół, planowana jest rozbudowa
sceny i pomieszczeń na próby i ćwiczenia, planowane jest również pomieszczenie
dla kawiarni. „Stary Bar” nie jest zabytkiem, ponieważ nie jest ujęty w rejestrze zabytków.
Przewodniczący Komisji pytał czy zostały wykowane prace zabezpieczające budynek
„Starego Baru”.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że część prac została wykonana przez mieszkańców
w czynie społecznym przez Świętami Bożego Narodzenia. Dnia 24.03.2016 r. została wydana
decyzja zezwalająca na wycinkę starych akacji. Tę informację radny uzyskał podczas
rozmowy z M. Dziedzicem. Radny poinformował, że rozmawiał z Prezesem ZGK i uzyskał
zapewnienie, że jeżeli będzie zezwolenie na wycinkę drzew to ZGK dokona wycinki.
Przewodniczący K. Pilas pytał jak do planów dotyczących „Starego Baru” odnoszą
się Chludowianie.
M. Jabłuszewska podkreśliła, że Chludowianie wiążą duże nadzieje z rewitalizacją
budynku „Starego Baru”, choćby dlatego, że grafik zajęć w Szkole jest bardzo napięty
i czasem trudno uzgodnić jest czas dla Chludowian. Zajęcia szkolne mają priorytet, niekiedy
przeszkodą w organizacji prób są remonty w Szkole.
Beata Szajdzińska – Ciślak zaznaczyła, że warunki w sali gimnastycznej są nie do
końca odpowiednie z uwagi na warunki akustyczne. Beata Szajdzińska – Ciślak
poinformowała, że Starosta Poznański przyznał wyróżnienie dla Chludowian.
Radny G. Rewers pytał o następców w zakresie organizacyjnym w stowarzyszeniu.
Beata Szajdzińska – Ciślak poinformowała, że w nowym zarządzie jest jedna młoda
osoba z Zespołu, ale są starsi tancerze, którzy jeżdżą jako opiekunowie dla dzieci. Corocznie
Chludowianie goszczą u siebie przedstawicieli innych zespołów i głównie mieszkają
w domach tancerzy albo w klasztorze i w tę wymianę młodzież jest angażowana.
Przewodniczący Komisji pytał czy Zespół potrzebowałby menedżera.
J. Glura poinformował, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ za wiele więcej nie da się
już zrobić. Obecnie zajęcia – próby są 2 razy w tygodniu oraz występy. Dzieci z Zespołu
są bardzo obciążone zajęciami pozalekcyjnymi. Dzieci do pracy trzeba motywować i wyjazdy
zagraniczne są pewnego rodzaju nagrodą. Wiele dzieci angażuje się też w inną działalność,
nie tylko w Zespół, np. w kółko teatralne czy zajęcia sportowe. J. Glura zaznaczył, że daje
się połączyć występy w Zespole z zajęciami w orkiestrze.
P. Winiecki poinformował, że 20 dzieci z Zespołu uczy się w szkołach muzycznych.
Radny R. Tasarz poinformował, że w przeszłości również tańczył w podobnym zespole
i pytał o repertuar Zespołu.
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Radny Z. Hącia zaznaczył, że w Zespole występują nie tylko mieszkańcy Chludowa,
ale osoby z terenu całej gminy oraz z Poznania.
Beata Szajdzińska – Ciślak podkreśliła, że Chludowianie bardzo liczą na remont
i adaptację budynku „Starego Baru”, gdyż chcieliby, aby była tam sala do prób tańca i do
zajęć fitness z odpowiednią podłogą baletową.
Przewodniczący K. Pilas pytał kto miałby zarządzać „Starym Barem”.
Beata Szajdzińska – Ciślak zaznaczyła, że planowane jest, aby jedną kondygnacją
zarządzało Stowarzyszenie, a drugą orkiestra Chludowa.
Radny Z. Hącia poinformował, że wstępnie planowano, że Gmina wyremontuje
budynek i przekaże w zarząd Chludowianom i orkiestrze. W pierwszej kolejności musi zostać
zlecony projekt, który pokaże jakie będą koszty remontu budynku. W budżecie na 2016 r.
ujęto 100 000 zł na prace projektowe.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że on był zwolennikiem rozbiórki budynku „Starego Baru”
i budowy nowego budynku, gdyż jest zagrożenie, że stary budynek pomimo remontu będzie
generował w przyszłości kosztowne do usuwania usterki. Utrzymanie takiej nieruchomości
może okazać się problematyczne.
Radny Z. Hącia podkreślił, że mieszkańcy Chludowa wnioskowali o remont starego
budynku, a nie jego rozbiórkę i budowę nowego. Radny zaznaczył, że budynek ten stanowi
element dziedzictwa historycznego Chludowa.
Następnie przedstawiciele Chludowian przedstawili członkom Komisji na laptopie
wersję elektroniczną sprawozdania finansowego wskazując m.in. na strukturę dochodów
Stowarzyszenia; ok. 60% dochodów to dotacja z Gminy; najwięcej kosztów pochłania
organizacja wyjazdów i wynagrodzenia dla instruktorów i transport.
W dalszej kolejności członkowie Komisji wizytowali próbę Zespołu odbywającą
się w sali gimnastycznej w Szkole. O godzinie 20:45 w dniu 13.04.2016 r. Przewodniczący
Komisji K. Pilas zamknął posiedzenie Komisji.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący KS:
Krzysztof Pilas
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