Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.07.2016 r., godz. 9:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 27 czerwca 2016 r.
Wizytacja półkolonii letnich organizowanych przez OPS w Suchym Lesie.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 19 lipca 2016 r.
o godzinie 9:00 witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Posiedzenie rozpoczęło się od wizyty
w Gimnazjum w Suchym Lesie, następnie Komisja udała się do Szkoły Podstawowej
w Suchym Lesie oraz do Zespołu Szkół w Biedrusku. Ponadto w posiedzeniu Komisji
uczestniczyła K. Dzioch – Zastępca Dyrektora OPS w Suchym Lesie.
Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia zaproponowany przez
Przewodniczącego Komisji.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2016 r.
K. Dzioch przedstawiła Komisji kwestie organizacyjne dotyczące organizacji letnich
półkolonii, wskazując przede wszystkim na te elementy, które uległy zmianie w stosunku
do roku ubiegłego. K. Dzioch podkreśliła, że w tym roku była konieczność uzyskania opinii
Straży Pożarnej dla tych budynków, gdzie organizowane są półkolonie, ale nie są budynkami
szkolnymi. OPS wystąpił o taką opinię do Straży Pożarnej i uzyskał zgodę.
K. Dzioch poinformowała, że w obecnym roku w półkoloniach bierze udział 373 dzieci,
to jest tyle ile w 2012 r., zaś w 2015 r. było 340 dzieci.
Następnie K. Dzioch wyjaśniła członkom Komisji kwestię odpłatności za udział dzieci
w półkoloniach informując, że te sprawy są uregulowane w uchwale Rady Gminy Suchy Las.
Do obsługi półkolonii zatrudnionych zostało 28 wychowawców i 7 kierowników.
L. Grzeszczyk – kierownik półkolonii w Gimnazjum w Suchym Lesie poinformowała,
że dzieci miały wpływ na tworzenie programu półkolonii. Zorganizowano takie zajęcia, które
w poprzednich edycjach cieszyły się zainteresowaniem dzieci, np. kręgle, wycieczka do
muzeum, wycieczka na Górę Morasko czy wizyta w leśniczówce w Sobocie. L. Grzeszczyk
zaznaczyła, że niektóre dzieci w ramach półkolonii pierwszy raz były w lesie.
Odpowiadając na pytania radnych L. Grzeszczyk zaznaczyła, że utrudniony dostęp
do Jeziora Glinnowieckiego i Łagiewnik wpływa na możliwość organizacji wycieczki do tych
miejsc.
Z. Hącia zaznaczył, że skieruje wniosek do V. Pałącarz, kierownik Referatu Oświaty
Urzędu, aby nauczyciele historii w gminnych szkołach przekazywali uczniom wiedzę
z zakresu historii lokalnej dotyczącej Glinna czy Chludowa.
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K. Dzioch odpowiadając na pytania radnych podkreśliła, że w zdecydowanej większości
rodzice zdążyli zgłosić dzieci na czas na półkolonie, gdyż informacja o półkoloniach była
dużo wcześniej umieszczona w Internecie. Opłaty za półkolonie można wnosić na konto,
co jest dużym ułatwieniem dla rodziców.
L. Grzeszczyk zaznaczyła, że półkolonie odbywają się bezpiecznie i bezwypadkowo.
Przewodniczący K. Pilas poruszył kwestię prowadzenia kroniki półkolonii.
L. Grzeszczyk poinformowała, że początkowo, gdy rozpoczęto organizację półkolonii
były prowadzone zapiski i robione były zdjęcia. Pomysł prowadzenia kroniki jest warty
rozważenia, ale do prowadzeniem kroniki powinna zająć się osoba, która posiada pewne
predyspozycje i talent.
Radny G. Rewers zaznaczył, że rdzennych mieszkańców ubywa, a nowych mieszkańców
nie interesuje lokalna historia.
Radny Z. Hącia podkreślił, że należy przekazywać lokalną historię mieszkańcom, a nie
pozwalać, aby obiekty historyczne na terenie gminy ulegały zniszczeniu, jak dworek
Moraczewskich z XIX w., który został rozebrany w Zielątkowie.
Przewodniczący K. Pilas poruszył kwestię realizacji Programu 500+ przez Gminę Suchy
Las.
K. Dzioch poinformowała, że wnioski w ramach Programu w dalszym ciągu wpływają
do OPS, ale okres składania wniosków kiedy istniała możliwość spłaty świadczenia
od kwietnia już upłyną. Dotychczas do OPS wpłynęło 1519 wniosków i zostało wydanych
1507 decyzji. OPS przewiduje, że ostatecznie wniosków może być ok. 2000. Płatności
realizowane są na bieżąco, bez opóźnień z Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe trafiają
do Urzędu Gminy, a następnie do OPS. K. Dzioch zaznaczyła, że w ramach organizacji pracy
OPS w początkowym okresie realizowania Programu wszyscy pracownicy OPS przyjmowali
tylko wnioski, a z upływem czasu część pracowników zajęła się wydawaniem decyzji. Do tej
pory miało miejsce jedno odwołanie od decyzji skierowane do SKO, którego powodem było
przekroczenie progu dochodowego z uwagi na skomplikowaną sytuację rodzinną.
K. Dzioch odpowiadając na pytania radnych wyjaśniła członkom Komisji sytuację
przyznawania świadczenia w ramach Programu 500+, gdy rodzice dziecka są w trakcie
procedury rozwodowej.
K. Dzioch podkreśliła, że w początkowym okresie system do obsługi Programu 500+
działał opieszale, ale obecnie funkcjonuje bez zakłóceń. Raporty do Urzędu Wojewódzkiego
początkowo były przekazywane codziennie, a obecnie tylko 1 raz w tygodniu.
Radny G. Rewers pytał o sytuację przyznawania świadczenia 500+, gdy jedno z rodziców
ma ograniczone prawa rodzicielskie, bądź gdy są spory o sprawowanie opieki nad dzieckiem.
K. Dzioch stwierdziła, że na terenie gminy Suchy Las dotychczas nie było takiej sytuacji.
Ponadto OPS nie posiada informacji, aby środki z Programu 500+ były marnotrawione. Jeżeli
byłyby takie sygnały to istnieje możliwość zmiany świadczenia pieniężnego na pomoc
rzeczową. W takie sytuacji można również wystąpić do sądu o nadzór kuratorski.
Radny R. Tasarz stwierdził, że w Polsce zbyt wyolbrzymiana jest kwestia ewentualnego
marnotrawienia środków z pomocy społecznej.
Radny Z. Hącia podkreślił, że w Gminie Suchy Las Programu 500+ jest realizowany
wzorcowo, ponieważ np. w Murowanej Goślinie środki wypłacane były dopiero na koniec
maja 2016 r., zaś w Gminie Kórnik i w Poznaniu dopiero w czerwcu. OPS w Suchym Lesie
realizuje ten Program bardzo sprawnie.
Przewodniczący K. Pilas podziękował L. Grzeszczyk za udzielenie wyjaśnień
i gościnne „przyjęcie” Komisji.
Następnie Komisja udała się do Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie w celu wizytacji
półkolonii realizowanych w tej placówce oświatowej. Wyjaśnień Komisji udzieliła A. Jenek
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–Walewska – kierownik półkolonii w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie informując m.in.
o liczbie dzieci uczęszczających na półkolonie oraz o zajęciach prowadzonych
na półkoloniach. W półkoloniach w Szkole Podstawowej udział bierze 79 dzieci z klas I – III.
Wśród uczestników półkolonii są dzieci, które pierwszy raz biorą udział, jak i takie, które
biorą udział po raz kolejny. A. Jenek – Walewska szczegółowo przedstawiła plan półkolonii,
wyjaśniła w jakich zajęciach uczestniczą dzieci oraz podkreśliła, że dotychczas nie było
żadnych skarg od rodziców.
A. Jenek – Walewska poinformowała, że podczas półkolonii nie ma problemów
wychowawczych z dziećmi, a opiekunami są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Suchym
Lesie. Dzieci podzielone są na dwie grupy – starsze i młodsze. W ramach zabaw i konkursów
dzieci otrzymują nagrody w postaci maskotek. Dzieci są zadowolone z zajęć, a najbardziej
z wycieczek, m.in. do Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.
W dalszej kolejności członkowie Komisji udali się do Biedruska, w celu wizytacji
półkolonii mających miejsce w Zespole Szkół w Biedrusku.
A. Robakiewicz – Chojnowska – kierownik półkolonii w ZS Biedrusko zaprosiła
członków Komisji do obejrzenia zajęć dzieci na półkoloniach. Następnie A. Robakiewicz
– Chojnowska przedstawiła członkom Komisji szczegółowy program półkolonii letnich
w 2016 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Odpowiadając na pytania
członków Komisji kierownik półkolonii zaznaczyła, że dzieci mogą zgłaszać swoje
propozycje do programu półkolonii oraz, że w ramach zajęć odbywają się konkursy
z nagrodami dla dzieci.
Przewodniczący K. Pilas pytał czy w ramach półkolonii przekazywana jest dzieciom
wiedza z zakresu historii lokalnej gminy Suchy Las.
A. Robakiewicz – Chojnowska poinformowała, że podczas obecnych półkolonii te wątki
nie są poruszane, ale mówiono o historii lokalnej przy poprzednich edycjach półkolonii.
Rodzice i dzieci są informowani, że organizatorem półkolonii jest Gmina Suchy Las
i Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach zajęć niektóre dzieci pierwszy raz jechały
tramwajem.
Przewodniczący K. Pilas stwierdził, że dobrze by było, gdyby watki lokalnej historii były
poruszane w trakcie półkolonii.
A. Robakiewicz – Chojnowska zaznaczyła, że można rozważyć, aby w ramach przyszłej
edycji półkolonii historia lokalna była bardziej obecna.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji K. Pilas
o godzinie 11:30 w dniu 19.07.2016 r. zamknął posiedzenie Komisji.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji Społecznej:
Krzysztof Pilas
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