Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
dnia 30.11.2016 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.
Opiniowanie projektu budżetu na rok 2017.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
30.11.2016 r. o godzinie 16:30 witając gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– 6 radnych obecnych na posiedzeniu Komisji. W posiedzeniu uczestniczył radny
M. Przybylski – niebędący członkiem Komisji. Ponadto, w posiedzeniu brali udział
M. Buliński – Zastępca Wójta Gminy Suchy Las, Violetta Pałącarz – kierownik Referatu
Oświaty i Sportu oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, w tym placówek
oświatowych oraz Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej według listy obecności.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji
porządek posiedzenia.
Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 20 października
2016 r.
Następnie Komisja przeszła do pkt. 6 dotyczącego opiniowania projektu budżetu
na 2017 r. Przewodniczący Komisji przekazał głos dyrektorom gminnych jednostek
organizacyjnych.
J. Krajewski – Dyrektor Gimnazjum w Suchym Lesie poinformował, że plan finansowy
jego placówki został przygotowany zgodnie z projektem, który on zaproponował i wobec tego
nie wniósł do niego żadnych uwag.
J. Krajewski poruszył kwestię remontu dachu na budynku Gimnazjum w Suchym Lesie,
który nie został uwzględniony.
Zastępca Wójta M. Buliński zaznaczył, że Urząd będzie analizował wniosek o remont
dachu.
V. Pałącarz zwróciła uwagę, że nadal aktualna jest kwestia przebudowy sali aktywnej
rekreacji w Gimnazjum. Dla tego przedsięwzięcia został opracowany projekt i potrzebna jest
duża kwota pieniędzy.
Zastępca Wójta zaznaczył, że być może uda się połączyć kwestię sali aktywnej rekreacji
i problem dachu.
J. Krajewski poinformował, że z dachu zacieka woda i były już zlecane opinie różnym
biegłym i ekspertom. Trzy razy było wymieniane tzw. „opierzenie” dachu. Niedawno była
zlecana ekspertyza biegłego budowlańca z Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
J. Krajewski podkreślił, że jeżeli chodzi o salę aktywnej rekreacji to działania są na
wstępnym etapie. Podejmowane są prace geodezyjne i glebowo – geologiczne.
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Przewodniczący K. Pilas stwierdził, że na trenie obok Gimnazjum występuje problem
wysokiego poziomu wód gruntowych.
K. Antkowiak – Dyrektor ZS w Chludowie poinformował, że różnica pomiędzy planem
finansowym jego placówki a propozycją jego autorstwa wynosi ok. 500 000 zł, nie zostały
uwzględnione środki na remonty w wysokości 220 000 zł oraz część kosztów na zakup usług
pozostałych. Zespół Szkół w Chludowie to są 3 budynki, które wymagają przeglądów
i ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania. Dyrektor zaznaczył, że również pula środków
na wynagrodzenia pracownicze jest na minimalnym poziomie i prawdopodobnie będą
konieczne wnioski o dodatkowe środki pod koniec roku budżetowego. Istnieje konieczność
modernizacji kolejnych sal lekcyjnych, w szczególności występuje konieczność wymiany
oświetlenia w salach. Problem dachu występuje na budynku szkolnym w Golęczewie.
Radny Z. Hącia stwierdził, że powinno się rozważyć zabezpieczenie środków na
wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych, jeżeli jest tak jak twierdzi Dyrektor K. Antkowiak,
że oprawy są zużyte i koszty napraw są wysokie.
V. Pałącarz stwierdziła, że należy zlecić przegląd techniczny oświetlenia w szkole, aby
zweryfikować jego stan i przygotować kosztorys, aby poznać wysokość środków potrzebnych
na modernizację oświetlenia. Obecnie zakres i koszt wymiany oświetlenia nie jest znany.
Przewodniczący K. Pilas pyta, kto mógłby zrobić taki przegląd.
V. Pałącarz poinformowała, że może to zadanie zrealizować pracownik Urzędu Gminy,
który jest audytorem w Urzędzie.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby jak najszybciej został zlecony audyt
oświetlenia w budynku szkolnym w Chludowie.
V. Pałącarz stwierdziła, że taki audyt mógłby zostać przeprowadzony w najbliższe ferie
zimowe.
Zastępca Wójta zaznaczył, że sytuacja nie jest na tyle tragiczna, aby zagrażała uczniom,
ale audyt zostanie wykonany przez Urząd Gminy.
B. Radomska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie stwierdziła,
że zasadniczo nie wnosi uwag do planu finansowego swojej jednostki. W propozycji planu
została zaplanowana większa kwota na remonty, ale została ograniczona do 15 000 zł. Szkoła
planowa wymianę grzejników na jednej z kondygnacji i remont instalacji elektrycznej,
ponieważ w części jest ona aluminiowa. Często dochodzi do awarii oświetlenia sal
lekcyjnych, tj. tzw. starterów do lamp. Jeżeli będzie poważniejsza awaria, to 15 000 zł będzie
zbyt małą kwotą.
G. Matysiak – Dyrektor ZS w Biedrusku zaznaczyła, że plan finansowy jej placówki
w stosunku do propozycji został zmniejszony o 189 000 zł, zwłaszcza w zakresie dotyczącym
zakupu usług remontowych. Dwa budynki Zespołu to budynki ponad 100 – letnie. Budynki są
w ogólnym stanie dobrym, choć ostatni generalnym remont przechodziły 14 lat temu.
Dochodzi jednak do drobnych awarii, które należy naprawiać. Planowano zakup nowych
szafek dla uczniów w Gimnazjum, ale jeżeli nie ma to środków finansowych, to z tego zakupu
można zrezygnować, ale środki na remonty powinny być zabezpieczone. Przy budynku
szkolnym znajduje się ogólnodostępne boisko, którego utrzymanie również generuje środki
finansowe. Boisko to jest ogólnodostępne i jego wyposażenie szybko się zużywa. Koszty
utrzymania generuje także oświetlenie tego boiska. Ponadto, w propozycji planu ujęto środki
na wymianę rolet i klimatyzację.
Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że środki na nieprzewidziane remonty i awarie
powinny być zabezpieczone w rezerwie budżetowej.
Zastępca Wójta zaznaczył, że w projekcie budżetu przewidziano kwotę 150 000 zł na
awarie w placówkach oświatowych.
B. Radomska poruszyła kwestię odstrzału dzików, które występują w okolicy budynku
Filii SP przy ul. Konwaliowej.
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Zastępca Wójta stwierdził, że strzelania na poligonie w Biedrusku wypłasza dziki
w kierunku zabudowań ludzkich, dziki można spotkać zarówno na wsi, jak i w mieście.
Gmina Suchy Las zawarła umowę z łowczym na odstrzał 35 dzików. Dotychczas 15 dzików
w ramach tej umowy zostało odstrzelonych. W celu uregulowania występowania dzików
i ograniczenia ich masowej populacji potrzebne są uregulowania rangi ustawowej.
Michalak – Dyrektor Przedszkola „Leśne ludki” w Suchym Lesie podkreśliła, że projekt
planu oraz sam plan dotyczący jej placówki w zasadzie się nie różnią. W 2016 r. była awaria
pieca grzewczego w budynku w Złotnikach, co wiązało się z kosztami w wysokości 14 000 zł.
Dyrektor poruszyła kwestię modernizacji placu zabaw przy przedszkolu, który odstaje
od obecnych standardów dotyczących tego rodzaju obiektów. Przebudowa placu zabaw to jest
bardzo kosztowne zadania, ponieważ wstępny kosztorys opiewa na 180 000 zł.
V. Pałącarz poinformowała, że został zlecony projekt przebudowy placu z
zastosowaniem trzech różnych nawierzchni. Zostały przygotowane trzy wersje projektowe,
z których zostanie wybrana najbardziej optymalna wersja, najbezpieczniejsza dla dzieci.
Wybór zostanie dokonany wspólnie z dyrekcją przedszkola. W tej kwestii był wniosek
Osiedla Suchy Las.
Michalak odpowiadając na pytania radnych poinformowała, że obecnie do przedszkola
uczęszcza 275 dzieci w Suchym Lesie oraz 25 w Złotnikach.
Michalak zaznaczyła, że został złożony wniosek do rezerwy budżetowej odnośnie
wymiany dźwigu towarowego służącego kuchni w przedszkolu. Dźwig ma już 25 lat
i właściwie nie ma już do niego części na wymianę. Konserwator dźwigu, który dba o to
urządzenie od 25 lat twierdzi, że wymaga wymiany, właśnie z uwagi na coraz większy
problem z częściami zamiennymi. Koszty wymiany dźwigu to 35 000 zł.
S. Nowak – Kabacińska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie
poinformowała, że nie wnosi uwag do planu finansowego swojej jednostki. Plan uwzględnia
potrzeby OPS.
Przewodniczący Komisji pytał o realizację Programu 500+ na terenie gminy Suchy Las.
S. Nowak – Kabacińska stwierdziła, że Programem 500+ objętych jest obecnie
ok. 2 000 dzieci, co stanowi koszt ponad 1 000 000 zł. Środki finansowe na realizację tego
Programu wpływają do Gminy i do OPS bez opóźnień. W listopadzie były kłopoty
ze środkami finansowymi na realizację zasiłków celowych, gdyż środki z Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęły z opóźnieniem. Realizacja zasiłków celowych
to zadanie zlecone Gminie.
Ponadto, Dyrektor OPS poinformowała o pracach remontowych w budynku OPS, które
zostały wykonane w 2016 r., które obejmowany m.in. wzmocnienie i izolację fundamentów
oraz termomodernizację. Od stycznia 2017 r. salka konferencyjna będzie zaadoptowana
na biura, ponieważ z uwagi na zwiększony zakres zadań OPS pojawiły się braki lokalowe.
K. Linkowski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie poinformował,
że wnioski GOS do planu finansowego w części zostały uwzględnione w planie finansowym.
Jeden wniosek był sformułowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
i dotyczył wejścia do Hali Widowisko – Sportowej. Przebudowa wejścia została wykonana ze
środków własnych GOS. Ostatecznie zastosowano przed wejściem dywan ze sztucznej trawy,
ponieważ pomimo wykorzystania płytek antypoślizgowych w przypadku odpadów deszczu i
śniegu płytki się ślizgają. Drugi wniosek dotyczył remontu łazienek w Hali, były plany aby w
2017 r. wyremontować kolejne dwie szatnie. Trzeci wniosek dotyczył zakupu
specjalistycznego odkurzacza do czyszczenia dna niecki basenu. Zakup nowego odkurzacza
spowoduje spadek kosztów eksploatacyjnych, ponieważ obecnie wykorzystywane odkurzacze
są zawodne i kosztowne w eksploatacji.
K. Linkowski poinformował, że obecnie trwa proces zmian technologicznych
dotyczących uzdatniania wody basenowej. Obecnie proces ten jest w połowie realizacji.
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Dyrektor GOS szczegółowo przedstawił obecnym na posiedzeniu Komisji proces
zachodzących na basenie zmian technologicznych, obejmujących m.in. wymianę złoża
do filtrów na nowe. Efekty zmian technologicznych będą widoczne po ok. 4 – 5 tygodniach
od ich wprowadzenia. K. Linkowski omówił przyczyny, które spowodowały koniczność
wprowadzenia zmian w zakresie uzdatniania wody, m.in. zmianę przepisów prawa
wprowadzających zaostrzone normy dotyczące jakości wody w basenie.
M. Strebejko – Komorowska – p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy Suchy Las podkreśliła, że kwota dotacji zaproponowana przez Gminę w planie
finansowym jest zbyt niska, aby utrzymać dotychczasowy poziom funkcjonowania CKiBP.
Cały czas odnotowywany jest wzrost zainteresowania zajęciami prowadzonymi w CKiBP
i jednocześnie wzrastają oczekiwania mieszkańców odnośnie oferty kulturalnej. Obecnie
w stałych zajęciach w ramach CKiBP uczestniczy ok. 700 osób. Dla funkcjonowania CKiBP
na takim poziomie jak w 2016 r. potrzebne jest dodatkowe 200 000 zł do zaproponowanego
obecnie poziomu dotacji. Te 200 000 zł pozwoli utrzymać poziom dotacji na poziomie
porównywalnym z 2016 r.
M. Strebejko – Komorowska złożyła wniosek, aby utrzymać poziom dotacji dla CKiBP
w 2017 r. na poziomie z roku 2016.
Przewodniczący Komisji pytał o sytuację z nachodzącą wodą w budynku CKiBP.
M. Strebejko – Komorowska poinformowała, że obecnie sytuacja wygląda dużo lepiej
niż w latach ubiegłych. Jeżeli chodzi o nachodzenie wody od gruntu to sytuacja wydaje
się opanowana. W ostatnim czasie zdiagnozowano pewne usterki na dachu budynku, które
będą usuwane.
Radny Z. Hącia pytał o wysokości dopłat do spektakli i koncertów.
M. Strebejko – Komorowska stwierdziła, że CKiBP stara się, aby koszty i wpływy
z biletów się bilansowany. Chodzi o to, aby artysta dobrze się „sprzedał”, jednak nie powinno
się windować cen spektakli. Podwyżka cen biletów nie jest planowana i źle wpłynęłaby
na frekwencję na wydarzeniach. Celem nie jest zysk dla CKiBP, ale zbilansowanie się
kosztów i wpływów z biletów.
Przewodniczący K. Pilas zaproponował głosowanie nad wnioskiem o zwiększenie
dotacji dla CKiBP o 200 000 zł.
Zastępca Wójta podkreślił, że procedura przewiduje, aby w takich sytuacjach
obligatoryjnie wskazać źródło finansowanie wniosku. Zaznaczył, że trzeba wziąć pod uwagę,
że np. na inwestycje oświatowe zaplanowano ok. 10,5 mln zł.
Przewodniczący Komisji jako źródło finansowania wniosku o zwiększenie dotacji
dla CKiBP o 200 000 zł wskazał rezerwę budżetową.
Powyższy wniosek został jednogłośnie pozytywnie zaaprobowany przez członków
Komisji.
Radny G. Rewers zaznaczył, że w tej sytuacji chodzi o utrzymanie finansowania
na poziomie z roku 2016, a nie o nowe dodatkowe środki dla CKiBP.
O godz. 17:40 posiedzenie Komisji opuścili dyrektorzy gminnych jednostek
organizacyjnych.
Następnie Komisji przeszła do omawiania wniosków budżetowych sformułowanych
na posiedzeniu w dniu 9 września br.
Przewodniczący Komisji pytał o zabezpieczenie środków na wnioski sformułowane
przez Komisję Społeczną.
W powyższych kwestiach szczegółowych wyjaśnień udzieli Zastępca Wójta
M. Buliński oraz V. Pałącarz.
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Radny M. Jankowiak poruszył kwestię dzierżawy terenu pod boisko w Biedrusku przez
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Red Box” od Agencji Mienia Wojskowego (AMW)
Radny przedstawił Komisji plany stworzenia boiska z naturalną nawierzchnią w Biedrusku.
Radny M. Jankowiak stwierdził, że Stowarzyszenie „Red Box” mogłoby utrzymywać
i pielęgnować obiekt, ale nie ma na taki cel własnych środków finansowych, tj. środków
na czynsz dzierżawny oraz koszty utrzymania boiska.
Przewodniczący Komisji pytał czy zajęcia prowadzone przez „Red Box” byłby dla
dzieci bezpłatne.
Radny M. Jankowiak zaznaczył, że koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach wynosi
49,00 zł/ osobę.
Zastępca Wójta stwierdził, że należy poczekać na odpowiedź AMW odnośnie
propozycji dzierżawy jaki złożyło Stowarzyszenie „Red Box”. Być może dotacja na
utrzymania boiska mogłaby pochodzić ze środków osiedla Biedrusko.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że trzeba w tej sytuacji wziąć pod uwagę relacje
na linii Gmina – Stowarzyszenie „Red Box”, aby te relacje były transparentne i przejrzyste.
Radny M. Jankowiak zaznaczył, że działania Stowarzyszenia „Red Box” są bardzo
dobrze odbierane przez mieszkańców gminy.
Radny G. Rewers stwierdził, że należy rozważyć możliwość, aby to Gmina była stroną
umowy dzierżawy z AMW.
Radny G. Rewers porównał sytuację Stowarzyszenia „Suchary Suchy Las” i „Red Box”
z sytuacją Klubu Sportowego „Złoci” ze Złotkowa, wskazując m.in. na konieczność remontu
pryszniców na boisku w Złotkowie.
Radny M. Przybylski stwierdził, że być może należy rozważyć ewentualność nabycia
przez Gminę części terenu od AMW, który byłby potrzebny na urządzenie boiska.
Radny M. Jankowiak stwierdził, że warunki do uprawiania sportu na terenie gminy
Suchy Las są dobre, ale należy je stale poprawiać.
Zastępca Wójta podkreślił, że dla terenu AMW w Studium przewidziano przeznaczenie
pod usługi sportu i rekreacji.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że przy planowaniu powstawania nowych obiektów
gminnych trzeba brać pod uwagę fakt, że w przyszłości potrzebne będą nowe środki na ich
utrzymanie; przede wszystkim trzeba zabezpieczać środki na utrzymanie już istniejącej
substancji.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji K. Pilas
o godzinie 17:45 w dniu 18.04.2016 r. zamknął posiedzenie Komisji.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący KS:
Krzysztof Pilas
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