Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
w dniu 27.06.2016 r., Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie pracy Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
27.06.2016 r. o godz. 16:30 w CKiBP, witając członków Komisji oraz zgromadzone osoby.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności - 5 członków obecnych. Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami za, przyjęła
zaproponowany porządek posiedzenia. Protokół z posiedzenia komisji z dnia 03.06.16.
zostanie przyjęty na posiedzeniu lipcowym. Na posiedzenie dotarł radny G. Rewers.

Przewodniczący Komisji oddał głos p. Dyrektor U. Habrych prosząc o udzielenie
informacji na temat kondycji Centrum, remontów, organizowanych przedsięwzięć.











Informacje przekazane przez p. Dyrektor U. Habrych:
Centrum Kultury jest miejscem znakomitym, w którym bardzo dobrze się pracuje;
żadnych poważnych problemów nie ma w chwili obecnej;
zakończony został 3 sezon kulturalny, w którym ogólnie uczestniczyło ok. 600 osób –
znacząca różnica ilościowa jak i jakościowa w stosunku do poprzedniego lokalu;
zakończony został również rok szkolny;
sztuka „Seks dla opornych” będzie grana już 4 sezon - nadal cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem;
ostatni koncert odbył się 23 czerwca; odbiorcami byli młodzi ludzie. W koncercie
uczestniczyło ok. 500 osób (maksymalna ilość jaką może przyjąć Centrum);
25 czerwca Centrum było współorganizatorem „II Forum dzieci z porażeniem
mózgowym” pod przewodnictwem prof. Marka Jóźwiaka szefa Ortopedii Instytutu
UAM. Zapisanych było 200-tu uczestników. Ze względu jednak na pogodę dotarło 6070 osób. Centrum przygotowało program artystyczny;
w dniu 27 czerwca rozpoczęły się wakacje w CKiBP – w każdy dzień oferowane są
zajęcia, część zajęć przygotowana jest przez podmioty zewnętrzne;
po wakacjach rozpocznie się nowy rok kulturalny - 27 września Centrum obchodzić
będzie 25-lecie działalności. Zaplanowano wiele imprez:
- 2 września – wystawa obrazów malowanych na jedwabiu
- 9 września – koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”
- 10 września – koncert zespołu „Cortez”







- 11 września – główne obchody jubileuszu. Z tej okazji specjalnie dla CKiBP
zostanie skomponowany utwór.
do 15 grudnia zaplanowane są wystawy, projekty artystyczne, konkursy – „Szopka
Bożonarodzeniowa”, konkurs fotograficzny;
latem w środy odbywać się będą projekcje filmów dla dzieci i dla dorosłych
(naprzemiennie);
w tym roku Dniami Gminy zajmowała się zastępca Dyrektora p. Matylda StrebejkoKomarowska. Pani Dyrektor zaznaczyła, że część artystyczna została przygotowana
przez Centrum Kultury, a nie jak słyszała przez zarząd Osiedla Suchy Las – Wschód.
Pani Dyrektor podkreśliła, że dzięki wpisaniu Dni Gminy do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchy Las, może wcześniej zawierać umowy i zobowiązania, co
zaowocowało koncertem Maryli Rodowicz. Fajerwerki zostały przygotowane przez
firmę, z którą Centrum współpracuje od lat. Pokaz przygotowany został perfekcyjnie.
Pomysł ze stoiskami poszczególnych sołectw i osiedli sprawdził się znakomicie.
Przewodniczący Komisji zaznaczył tylko, że zbyt głośna muzyka nie pozwalała na
komunikację z mieszkańcami i zaproponował zmianę miejsca. Radny Z. Hącia
stwierdził, że miejsce było dobrane idealnie. Pani Dyrektor poinformowała, że jak co
roku nie starczyło pieniędzy i musiała dokładać z budżetu Centrum Kultury. Radni
rozmawiali również na temat rozpropagowania wśród mieszkańców zwyczaju
wywieszania flagi gminnej;
p. Dyrektor poinformowała, że zmian kadrowych od ostatniej wizyty Komisji nie było;
nadal Centrum pracuje w minimalnym składzie.

Radny Z. Hącia poinformował, że od jesieni zwalnia się jedno z mieszkań w bibliotece
w Chludowie i zapytał p. Dyrektor o plany wykorzystania tego pomieszczenia. Pani U.
Habrych poinformowała, że po raz pierwszy słyszy o tej sprawie i nie jest w stanie zająć
obecnie stanowiska. Przewodniczący Komisji zaproponował przeniesienie w to miejsce
archiwum biblioteki lub zrobienie tam sali konferencyjnej.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że jego zdaniem jeszcze w kilku miejscowościach Gminy
powinny zostać wybudowane Centra Kultury, by dostęp do sztuki i kultury był równy dla
wszystkich. Pani Dyrektor i pozostali radni nie zgodzili się ze zdaniem p. R. Tasarza.
W trakcie posiedzenia rozmawiano również na temat możliwości zamontowania
tarasowej – mobilnej widowni i wykorzystania w tym celu pomieszczeń piwnicznych. Pani
Dyrektor zaznaczyła, że sala wykorzystywana jest na różne cele i jeżeli nie można będzie
zdemontować takiej widowni, czy schować jej, to trzeba będzie zrezygnować z wielu
przedsięwzięć.
Przewodniczący Komisji zaproponował rozważenie pomysłu zadaszenia miejsca nad
wejściem do CKiBP i uzyskanie tym samym większej widowni. Pani Dyrektor zaznaczyła, że
koszt takich prac będzie bardzo wysoki i uznała, że Centrum Kultury musi jeszcze trochę
popracować, by móc realizować takie pomysły. Jeżeli uda się np. sprzedać 300 biletów w
kilka dni, a chętnych będzie jeszcze wielu, to można rozważyć ten pomysł. Na razie takich
sytuacji nie ma. W chwili obecnej nacisk kładziony jest na takie ułożenie programu, by
wykorzystać całą dostępną powierzchnię.
W dalszej kolejności Komisja została oprowadzona przez p. Dyrektor po
pomieszczeniach piwnicznych. Sprawdzano, czy nadal wilgoć podchodzi na ściany.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że sytuacja uległa poprawie.

W końcowej części posiedzenia dotarł Wójt G. Wojtera, który poinformował o
zmianach w systemie edukacji. Przekazano Wójtowi pomysł zamontowania mobilnej
widowni i wykonania zadaszenia nad wejściem do Centrum. Wójt poinformował, że widział
już rozwiązanie mobilnej widowni. Widownia podzielona była na 16 mobilnych kwadratów
na kółkach, które tworzyły drugą podłogę. Dawało to możliwość stworzenia sali
amfiteatralnej lub bankietowej. Koszt takiego rozwiązania to ok. 3 mln zł. Pomysł zadaszenia
wejścia Wójt uznał za możliwy do realizacji.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji przewodniczący K. Pilas zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 27.06.2016 r., o godz. 17:50.

Sporządziła:

Dorota Majchrzak

Przewodniczący Komisji Społecznej:

Krzysztof Pilas

