Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 09.02.17 r., godz 9:00.
Porządek posiedzenia:
1.
Powitanie zgromadzonych.
2.
Otwarcie posiedzenia,
3.
Spotkanie z Panią wicedyrektor OPS w gimnazjum w Suchym Lesie.
4.
Wizytacja Zimowisk.
5.
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Krzysztof Pilas powitał zgromadzonych i otworzył posiedzenie Komisji o
godzinie 9:00 w sali Gimnazjum w Suchym Lesie. Stwierdził też prawomocność posiedzenia na
podstawie listy obecności, 5 z 6 członków obecnych.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 09.12.16r:
–
5 głosów za
Protokół został jednogłośnie przyjęty.
Przewodniczący K. Pilas poprosił Panią wicedyrektor OPS o przedstawienie Komisji swojej
pracy. Pani wicedyrektor oznajmiła, iż na chwilę obecną z zimowisk korzysta łącznie 175 dzieci,
niegdyś korzystało nawet 200. Zajęcia odbywają się w 5 jednostkach podlegających 5
kierownikom, a prowadzi je 14 wychowawców. Dzieci z poza gminy Suchy Las również mogą
korzystać z oferty zimowiska, jednakże opłata w takim wypadku wzrasta z 60zł do 100zł. W
przypadku posiadania przez rodziców karty dużej rodziny, cena zimowiska spada o 50%. Radny G.
Rewers wtrącił, iż jest bardzo zadowolony, gdyż z oferty zimowiska korzysta wiele dzieci ze
Złotkowa. Pani wicedyrektor zaznaczyła, iż oferta zimowisk organizowanych przez podmioty inne
niż OPS stale się poszerza. Przewodniczący K. Pilas zapytał, czy miała już miejsce kontrola z
Kuratorium Oświaty. Pani wicedyrektor odpowiedziała, że nie, natomiast miała miejsce kontrola z
Sanepidu. Radny R. Tasarz oznajmił, iż jest bardzo zadowolony z funkcjonowania zimowisk, gdyż
pamięta on czasy kiedy organizacja półkolonii tego rodzaju była niemożliwa. Przewodniczący K.
Pilas podziękował Pani wicedyrektor.
W oddziale OPS ulokowanym w Gimnazjum w Suchym Lesie z półkolonii korzysta 60
dzieci, z czego 80% to uczniowie 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. Zajęcia obejmują wyjazdy do
kina i na basen, wycieczki do Poznania, a także warsztaty w salach szkolnych. Wiele dzieci po roku
wraca na półkolonie. Zajęcia odbywają się w cyklach tygodniowych. Przewodniczący K. Pilas
wspomniał, iż wartym przemyślenia pomysłem i za razem jednym z jego lepszych wspomnień była
noc spędzona w szkole. Radny Z. Hącia zauważył , iż w Chludowie odbywała się w tym roku noc
filmowa. Miały też miejsce półkolonie strażackie. Dzieci miały możliwość wybrać się między
innymi do Krzesin aby obejrzeć starty myśliwców F-16. Takie półkolonie mogą zachęcić dzieci do
OSP. Radni podziękowali za gościnę i udali się do kolejnej jednostki, do Złotkowa.
W świetlicy w Złotkowie radni trafili na bal kostiumowy organizowany dla uczestników
półkolonii. Zakres zajęć, które półkolonie obejmują oprócz standardowych warsztatów na sali to
między innymi spacery i wyjazdy na basen, a także wycieczki do Poznania w celu podziwiania
makiety miasta. W półkoloniach bierze udział znaczna grupa dzieci. Wychowawczynie prowadzące
warsztaty z dziećmi są znakomicie wyposażone we własny sprzęt audio, zabawki a nawet
oświetlenie i doskonale sobie radzą z zapewnianiem dzieciom zajęcia. Jako taka Świetlica
funkcjonuje należycie, niestety występują jednak problemy z czystością. Sołtys powinien zadbać,
aby wynajmujący salkę pozostawiali ją posprzątaną. Jedna z animatorek zaproponowała
obligatoryjną opłatę na pokrycie kostów sprzątania. Zajęcia obligatoryjnie trwają 5 godzin dziennie
i obejmują także tematykę ochrony środowiska oraz gry i zabawy budujące zdolności interakcji i
pracy w grupie. Członkowie Komisji podziękowali za ciepłe przyjęcie oraz udali się do kolejnej

jednostki, mającej swoje miejsce w szkole podstawowej w Golęczewie.
W golęczewskiej szkole podstawowej radni spotkali przy pracy nieobecną na posiedzeniu
radną Urszulę Ćwiertnią, która przyjęła ich na miejscu. Dzieci w Golęczewie są zadowolone z
półkolonii. Szczególnie wysoką popularnością cieszą się wyjazdy wycieczkowe i warsztaty
kulinarne. Radny R. Tasarz zapytał, czy nie lepiej było by organizować półkolonie w świetlicy.
Radna U. Ćwiertnia oznajmiła, iż szkoła z racji swojego zaplecza i wyposażenia jest lepiej
uwarunkowana do takiej działalności. W Golęczewie tylko OPS oferuje półkolonie dla dzieci.
Radny G. Rewers zapytał, na jakiej zasadzie zatrudniani są wychowawcy na półkolonie. Radna U.
Ćwiertnia odpowiedziała, iż są to normalne umowy o zlecenie, jednak na początku tej działalności
występowały trudności z zachęceniem wychowawców.
Przewodniczący K. Pilas podziękował zgromadzonym i w związku z brakiem wolnych wniosków,
zamknął posiedzenie Komisji o godzinie 10:30.
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