Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 20.10.2016 r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie prawomocności.
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
4. Wizytacja placówek opiekuńczo- wychowawczych.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Pilas powitawszy zgromadzonych radnych i gości
rozpoczął posiedzenie o godzinie 15.30. Przewodniczący zatwierdził prawomocność posiedzenia na
podstawie obecności, obecnych było 5 na 6 radnych.
Przewodniczący K. Pilas poprosił p. P. Andrzejewskiego, kierownika Referatu Promocji
Urzędu Gminy Suchy Las o wyjaśnienie projektu rocznego programu współpracy gminy z
organizacjami pozarządowymi. Kontrowersją, która wynikła po spotkaniach stowarzyszeń jest
procentowy udział wkładu własnego. Pan P. Andrzejewski wyjaśnił, że zapis, o którym mowa nie
dotyczy wkładu własnego, a wkładu finansowego. Jego zdaniem, jest to najlepszy możliwy sposób
obliczania w kontekście dotacji. Wysokość środków, czyli 15% wkładu stowarzyszenia w stosunku
do dotacji, zostało przyjęte przez zmianę sposobu liczenia. W poprzednich latach brano pod uwagę
10% wkładu własnego, jednakże odnosiło się to do kosztów wykonania całego zadania
publicznego, w takim przeliczeniu koszty były większe od tych z tegorocznego projektu, liczonego
w stosunku do samej dotacji. Wyjściowe kwoty okażą się podobne, a dużo lepsza okaże się
czytelność rozliczenia. Projekt uchwały został opublikowany zgodnie z treścią ustawy o
konsultacjach.
Dnia 13.09.2016 r. odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniami. W jego efekcie wpłynęły dwa
wnioski, jeden ze Stowarzyszenia Przyjaciół Europy. Dotyczył on liczenia wkładu finansowego,
zamiast wkładu własnego oraz liczenia kwot wyjściowych w stosunku do dotacji zamiast do
wartości zadania. Drugi wniosek wpłynął od Pani Kachlickiej z Sucholeskiego Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom. Dotyczył on zamieszczenia punktu podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców
gminy. Wójt przychylił się do pierwszego wniosku, natomiast drugi wniosek został uznany za
bezprzedmiotowy ze względu na obecność wnioskowanego zapisu w pierwotnej wersji projektu.
Zespół opiniujący projekt zaopiniował pozytywnie stawkę 15% wkładu finansowego. Ustalono też,
że należy pozostawić możliwość odstępstwa na rzecz wkładu rzeczowego i osobowego. Biorąc pod
uwagę ilość i wysokość wniosków do budżetu, ma to zachęcić stowarzyszenia do poszukiwania
innych sposobów finansowania, nazwano to metodą edukacyjną. Ma to również dotyczyć
zewnętrznych przedsiębiorstw, które niedługo wejdą na rynek. One również będą mogły startować
w konkursach o dofinansowania z budżetu. Kwestia proceduralna została zachowana. Żadna uwaga
nie pojawiła się w wyznaczonym terminie.
Około tygodnia po upublicznieniu projektu w BIP'ie pojawił się wniosek podpisany przez 9
stowarzyszeń. Dotyczył on przywróceniu propozycji 10% wkładu finansowego liczonego w
stosunku do dotacji. Drugi wniosek dotyczył przyjęcia wieloletniego programu współpracy.
Przedstawicielka stowarzyszenia wyjaśniła, że stowarzyszenia bały się pokazywać rzeczywiste
koszty ponoszone przy organizacji wydarzeń i zadań. Wartości wcześniej przytoczone były więc
zaniżone. Dochodzi do celowego zaniżania wartości zadań i wydarzeń. Zachęcanie stowarzyszeń do
korzystania z wkładu własnego jest niestosowne, gdyż stowarzyszenia od dawna organizują swój
wkład ze zdywersyfikowanych źródeł. Część stowarzyszeń nie prowadzi działaności gospodarczej,
z której zyski można zaliczyć jako wkład własny. We wniosku i rozliczeniu jest nacisk na
wskazanie pochodzenia środków finansowych. Stąd wniosek o zaniżenie stawki do 10%.
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Przewodniczący K. Pilas zapytał odnosząc się do możliwości podniesienia wartości stawki
do 25%, jaka jest minimalna wartość, którą stawka może osiągnąć i czy gmina może podjąć
decyzję, że ma ona wynosić 10%. Pan P. Andrzejewski odpowiedział, że gmina może zdecydować
się na takie rozwiązanie, jednocześnie przestrzegł, iż niedługo gmina będzie zmuszona, aby
podnieść tę stawkę.
Przewodniczący K. Pilas zauważył, że problem polega na tym, iż stowarzyszenia nie są
przygotowane na tak nagłe zmiany, organizuje się zbyt mało spotkań, na których wyjaśnia się
stowarzyszeniom, na czym takie zmiany miałyby polegać. Powinno się założyć procedowanie
ewolucyjne. Pan P. Andrzejewski nie zgodził się z Panem Przewodniczącym, zaznaczając, iż
odbywają się coroczne spotkania ze stowarzyszeniami, na których szkoli się członków
stowarzyszeń do pozyskiwania środków zewnętrznych. Już na zeszłorocznym spotkaniu zaznaczno,
iż może wystąpić konieczność ich pozyskiwania. Ponadto wszystkie stowarzyszenia znajdujące się
w bazie mailowaj są na bieżąco informowane o wdrażanych procedurach. Referat Promocji
organizuje szkolenia dla stowarzyszeń. Gmina wychodzi do stowarzyszeń, a wzajemny kontakt jest
dobry. Przewodniczący K. Pilas zapytał czy zmianaprocentowa rodzi skutki budżetowe. Pan P.
Andrzejewski odpowiedział, że tak, ale na etapie projektowania budżetu. Przewodnicząca
stowarzyszenia oznajmiła, że wnioski zostały złożone do 13.09 wiec zmiany już będą niemożliwe.
Niektóre wpływy można odzyskać od sponsorów i fundatorów bez formalności, jest to tańsze i
łatwiejsze niż wyciąganie faktur. Zeszłotygodniowe spotkanie zostało zorganizowane wyłącznie
przez pojawienie się nowych wniosków i rozliczeń.
Radny R. Tasarz zapytał, czy stowarzyszenia są zarejestrowane i czy rozliczają się w
urzędzie skarbowym. Przewodnicząca stowarzyszenia odpowiedziała, że wszystkie stowarzyszenia
ubiegające się o dotację muszą być zarejestrowane. Niektóre stowarzyszenia nie rozliczają się w
Urzędzie Skarbowym, niektóre natomiast tak. Radny R. Tasarz wyraził swój podziw dla osób
pracujących w stowarzyszeniach. Przewodniczący P. Pilas zaproponował podejść do ludzi z sercem.
Zamiast pisać pisma warto się skonsultować telefonicznie. Stowarzyszenia chcą pracować
poprawnie, starają się, chcą naprawiać swoje błędy. Radny R. Tasarz oznajmił , iż księgowa OSP
Suchy Las musi pracować charytatywnie, a wkład jej pracy jest ogromny, co świadczy o
najlepszych chęciach tych ludzi. Pan P. Andrzejewski zaznaczył, iż przed wyjściem pism podejmuje
się próby konsultacji drogą telefoniczną, jednakże często nieskuteczne. Pismo wymusza otrzymanie
odpowiedzi.
Przewodniczący K. Pilas złożył wniosek o obniżenie stawki wkładu finansowego liczonego
w stosunku do dotacji do 10%. Poprosił także, aby na drugi rok gmina przygotowała
stowarzyszenia i wyjaśniła im, że takie zmiany są logiczne i nie mają na celu szkody dla
stowarzyszń.
Głosowanie za wnioskiem Przewodniczącego:
–
4 głosy za
–
1 osoba wstrzymała się od głosowani.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący K. Pilas stwierdził, iż każde stowarzyszenie jest ambasadorem gminy.
Należy je zatem wspierać. Poprosił o zapraszanie również członków komisji na spotkania ze
stowarzyszeniami oraz organizowanie ich w jak największej ilości. W kwietniu komisja ma w
planie wizytację stowarzyszeń. Jest to więc dobra okazja do spotkania. Radny proponuje by nie
było to organizowane jako komisja, a spotkanie. Przewodnicząca stowarzyszenia oznajmiła, iż na
poprzednim spotkaniu wszystkie stowarzyszenia wyraziły potrzebę spotykania się w ten sposób.
Projekt uchwały w sprawie Rocznego planu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii:
–
jednogłośnie za.
Komisja wydała pozytywną opinię.
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Projekt uchwały w sprawie Programu wieloletniego współpracy gminy ze stowarzyszeniami
pozarządowymi.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii:
–
jednogłośnie za.
Komisja wydała pozytywną opinię.
Projekt uchwały w sprawie stawek przedmiotowych na 2017.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii:
–
jednogłośnie za.
Komisja wydała pozytywną opinię.
W ten sposób Komisja zakończyła pierwszy etap komisji. Panie Rewers-Taterka oraz
Nowak-Kabacińska rozpoczęły II etap - wizytację w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych w
gminie. Jako pierwsze miejsce wizytacji obrano budynek wielorodzinny ze świetlicą
socjoterapeutyczną. Jest to pierwszy komunalny budynek w Suchym Lesie. Podczas wizytacji radni
rozmawiali z dziećmi, które były wyraźnie zadowolone z funkcjonowania świetlicy. Sam lokal
został niedawno wyremontowany, jest on czysty i dobrze oświetlony. W zależności od pogody
zajęcia dla dzieci odbywają się zarówno na dworze jak i w świetlicy. Zajęcia obejmują nawet lekcje
gastronomiczne. Oprócz uczestniczenia w zajęciach dzieci na świetlicy odrabiają lekcję i bawią się.
Następny ośrodek odwiedzony przez Komisję mieści się na Osiedlu Grzybowym. Nowoczesny,
czysty lokal obsluguje w tej chwili dwanaścioro dzieci. Godziny jego otwarcia są zmienne w celu
jak najlepszego wpasowania się w plan dnia dzieci, które w świetlicy uczą się i bawią. Dzieci są
zadowolone z funkcjonowania świetlicy. W lokalu planowane są zajęcia z plastyki, muzykologii i
języka angielskiego.
Następnym miejscem odwiedzonym przez Komisję była świetlica w miejscowości Złotniki Wieś.
W pięcioletnim nowoczesnym budynku komisja natrafiła na zajęcia z muzykoterapii. Są to tylko
jedne z wielu zajęć prowadzonych w świetlicy. Świetlica obługuje na tę chwilę jedenaścioro dzieci
z piętnaściorga już zapisanych. Dzieci są zadowolone, a lokal czysty i zadbany.
Ostatnim miejscem podlegającym wizytacji komisji była świetlica wiejska w Złotkowie. Budynek
dzielony jest ze społecznością miejscowości. Wnętrze jest przestronne i zadbane. Komisja trafiła na
prowadzone właśnie zajęcia artystyczne. Dzieci są wyraźnie zadowolone z funkcjonowania
świetlicy i aktywnie biorą udział w oferowanych zajęciach. Świetlica oferuje również posiłki dla
dzieci. Radni jednogłośnie wyrazili swój podziw dla pracy świetlicy.
Po opuszczeniu świetlicy wiejskiej w Złotkowie z racji braku wolnych głosów i wniosków,
Przewodniczący Komisji Krzysztof Pilas zakończył wyjazdowe posiedzenie o godzinie 18:00.
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