Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.01.2017 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 9 grudnia 2016 r.
Procedura przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchy Las.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 19 stycznia
2017 r. o godzinie 16:30, które miało miejsce w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie witając jednocześnie gości oraz członków Komisji.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych, nieobecny był radny Z. Hącia.
W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie
Zastępca Dyrektora K. Dzioch i M. Oszkiewicz oraz p. M. Popłońska – Kowalska
i R. Dobrzyńska, które w imieniu Gminy zajmują się przygotowaniem Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia zaproponowany przez
Przewodniczącego Komisji K. Pilasa.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 9 grudnia 2016 r.
K. Dzioch – Zastępca Dyrektora OPS w Suchym Lesie przedstawiła Komisji Zespół
ds. Gminnego Programu Rewitalizacji i wyjaśniła cel przygotowywania tego dokumentu
przez Gminę Suchy Las.
M. Popłońska – Kowalska wyjaśniła, że Program ten ma przede wszystkim na celu
otwarcie możliwości dla pozyskiwania środków z UE, aby móc pozyskiwać środki na
określone cele, zwłaszcza na cele związane z rewitalizacją koniecznym warunkiem
jest posiadanie przez Gminę Suchy Las tego Programu. Omawiany Program po uchwaleniu
przez Radę Gminy wymaga zatwierdzenia przez Marszałka Województwa. Procedurę
przygotowania i wdrożenia ww. Programu określają przepisy ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji. Przygotowanie Programu obejmuje zagadnienia z bardzo różnych
dziedzin, nie tylko z zakresu obowiązków OPS, ale to OPS koordynuje prace związane
z przygotowanie Programu. Program ten dotyczyć będzie w szczególności osób
wykluczonych społecznie. Dane uzyskane z OPS będą bardzo ważne dla opracowania
Programu i na szczególne uznanie zasługuje rzetelności informacji jakie przygotował OPS
w Suchym Lesie. Podstawową metodą pozyskiwania danych na potrzeby Programu
jest metoda ankietowa.
M. Popłońska – Kowalska poinformowała, że w pierwszej kolejności w ramach
przygotowywania Programu konieczne jest przyjęcie przez Radę Gminy uchwały
wyznaczającej tzw. obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji. Polega to na wybraniu
najbardziej zdegradowanego miejsca na obszarze gminy pod względem przede wszystkim
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społecznym, a nie tylko infrastrukturalnym. W ramach procedury wyznaczane są 4 obszary
do rewitalizacji, a następnie odbywają się konsultacje społeczne podczas, których będą
badane oczekiwania mieszkańców.
R. Dobrzyńska zaznaczyła, że Gmina będzie również analizowana pod katem potrzeb
inwestycyjnych, tak aby połączyć to z rewitalizacją.
Przewodniczący Komisji K. Pilas pytał o kwestie uchwały wywołującej Program.
M. Popłońska – Kowalska poinformowała, że w pierwszej kolejności należy wyznaczyć
obszary do rewitalizacji, następnie odbywać się będą konsultacje społeczne, a dopiero potem
może zostać podjęta uchwała Rada Gminy o przystąpieniu do Programu. Po tej uchwale znów
będą przeprowadzone konsultacje i następnie zostanie podjęta uchwała o przyjęciu
przygotowanej propozycji Gminnego Programu Rewitalizacji.
Przewodniczący Komisji K. Pilas pytał o kwestie ogłoszenia konsultacji.
M. Popłońska – Kowalska zaznaczyła, że to Wójta Gminy ogłasza konsultacje
i informuje o formach konsultacji. Konsultacje są przeprowadzane m.in. z wykorzystaniem
metody ankietowej.
Radny G. Rewers stwierdził, że w ramach opracowywania tego Programu konsultacje
z mieszkańcami są kluczowe.
R. Dobrzyńska zaznaczyła, że procedura przyjęcia Programu jest ściśle określona przez
przepisy prawa. W ramach konsultacji już zostało przeprowadzonych ponad 800 ankiet.
R. Dobrzyńska przekazała członkom Komisji Społecznej tzw. „wywiad pogłębiony”
z prośba o wypełnienie ankiet, ponieważ są one skierowane do liderów społecznych.
Następnie będą przeprowadzone tzw. zintegrowane wywiady, które też będą przeprowadzane
z liderami społecznymi.
M. Popłońska – Kowalska odpowiadając na pytania radnych podkreśliła, że Gmina
ponosi 10% kosztów całości przygotowania Programu, ponieważ otrzymała dotację
zewnętrzną na pokrycie tych wydatków.
M. Popłońska – Kowalska zaznaczyła, że pojęcia „obszar zdegradowany” i „obszar
do rewitalizacji” to pojęcia ustawowe, które muszą znaleźć się w uchwale, ale w materiałach
lokalnych dla mieszkańców nie muszę występować.
Przewodniczący K. Pilas pytał o obszerność Programu.
M. Popłońska – Kowalska poinformowała, że jest to trudne do przewidzenia, ale być
może Program będzie liczył ok. 100 stron.
M. Popłońska – Kowalska odpowiadając na pytanie radnych, jako przykład rewitalizacji
podała tzw. Stary Bar w Chludowie, gdzie aby móc pozyskać środki finansowe
na rewitalizację tego obiektu Gmina będzie musiała posiadać Gminny Program Rewitalizacji.
Program ten jest oceniany przez 17 jednostek, w tym Marszałka Województwa, który
go ostatecznie zatwierdza.
Przewodniczący K. Pilas zaproponował, że z racji na obszerność i istotność Programu
przed tym jak trafi on pod obrady radnych podczas sesji Rady Gminy, chciałby żeby dyskusja
o Programie odbyła się na posiedzeniu Komisji Społecznej z udziałem osób, które ten
Program przygotowywały.
M. Popłońska – Kowalska stwierdziła, że spotkania na forum Komisji Społecznej
mogłoby się odbywać przed każdą sesją, na której będą procedowane projekty uchwał
związane z procedurą opracowania i przyjęcia Programu.
Przewodniczący K. Pilas stwierdził, że Komisja Społeczna nie ma w swoim planie
pracy zaplanowanych posiedzeń związanych z Programem, ale wystąpi z wnioskiem
o korektę tego planu do Przewodniczącej Rady Gminy.
M. Popłońska – Kowalska poinformowała, że konsultacje będą odbywać się w każdej
miejscowości na terenie gminy przy wsparciu logistycznym pracowników OPS.
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Radna U. Ćwiertnia złożyła propozycję, aby na posiedzenie Komisji dotyczące
Programu zaproszeni zostali sołtysi i przewodniczący osiedli.
M. Popłońska – Kowalska poinformowała, że konsultacje będą otwarte dla wszystkich
mieszkańców i będą przeprowadzone bez względu na liczbę osób, które wezmą w nich udział.
Przewodniczący K. Pilas pytał o koszty jakie Gmina poniesie w związku
z przygotowaniem Programu.
M. Popłońska – Kowalska zaznaczyła, że Gmina ponosić będzie 10% całości kosztów
przygotowania Programu, ponieważ uzyskała na ten cel dotację od Marszałka Województwa.
Środki finansowe z WRPO będą finansowały konkretne konkursy w ramach działań
rewitalizacyjnych i Gmina, gdy będzie posiadać uchwalony Program będzie mogła o te środki
aplikować.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że Gmina Suchy Las z racji swojej zasobności
ma często problemy z pozyskiwaniem środków z funduszy UE. Ponadto, Przewodniczący
podkreślił, że generalnie rewitalizacja kojarzy się z pozytywnymi działaniami.
Radny U. Ćwiertnia pytała czy Program będzie obejmował nieruchomości osób
prywatnych, np. objętych ochroną konserwatora zabytków.
M. Popłońska – Kowalska zaznaczyła, że Program dotyczyć będzie tylko nieruchomości
gminnych.
R. Dobrzyńska podkreśliła, że im Program będzie bardzie zaangażowany w problemy
społeczne tym będzie bardziej skuteczny. Ponadto zaznaczyła, że jest dostępna lista
samorządów, które otrzymały dotację od Marszałka Województwa na przygotowanie
Programu.
R. Dobrzyńska odpowiadając na pytanie radnych poinformowała, że z inicjatywą
przystąpienia do opracowania Programu wystąpił ze strony Gminy OPS.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że nie każda gmina przystąpiła do opracowywania
Programu ponieważ wymaga to dużej pracy i zaangażowania.
Przewodniczący K. Pilas stwierdził, że prace nad przedmiotowym Programem powinny
być okazją do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej.
Radny R. Tasarz podkreślił, że ludzie w ramach prac na Programem powinni mieć
możliwość wypowiedzenia się o swoich potrzebach.
Następnie Komisja przeszła do pkt. 7 – sprawy bieżące.
Przewodniczący K. Pilas poinformował o piśmie Wójta Gminy z dnia 13 stycznia
2017 r. dotyczącym spraw oświatowych.
Przewodniczący Komisji podkreślił, że przedstawiona przez niego propozycja zmian
w oświacie na terenie gminy była jego inicjatywą, a nie inicjatywą Komisji Społecznej, choć
przedstawia tę propozycje jawnie, gdyż rozmawiał o tych rozwiązaniach z członkami
Komisji. Przewodniczący K. Pilas zaznaczył, że przedstawi swoje propozycje na debacie
oświatowej, którą organizuje Wójt Gminy w dniu 25 stycznia 2017 r.
Przewodniczący K. Pilas zaznaczył, że jego zdaniem Wójt powinien napisać tekst
o oświacie w styczniu br., bo dotychczas mieszkańcy nie mieli w kwestiach oświatowych
należytych informacji. Wiedzę i informacje mieszkańcy czerpali tylko z przekazów
medialnych z Warszawy. A o sprawach oświatowych na terenie gminy jednak będzie
decydować Rada Gminy.
Radna U. Ćwiertnia podkreśliła, że dotychczas nowa ustawa oświatowa nie była
podpisana przez Prezydenta RP i Wójt czekał czy ostatecznie nowe regulacje wejdą w życie,
ponieważ były głosy, że być może Prezydent ustawy nie podpisze.
Przewodniczący K. Pilas zaznaczył, że pewnie po debacie w dniu 25 stycznia br. Wójt
złoży swoje propozycje dotyczące oświaty radnym i być może będą one bliskie jego
propozycji.
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Radny G. Rewers zaznaczył, że jest bardzo zainteresowany poznaniem stanowiska
nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie reformy oświaty.
Przewodniczący Komisji poinformował, że z mocy ustawy w ramach połączenia szkoły
podstawowej i gimnazjum, dyrektor szkoły podstawowej będzie dyrektorem nowej placówki,
a dotychczasowy dyrektor gimnazjum będzie zastępcą dyrektora. To może powodować pewne
perturbacje. Gimnazjum w Suchym Lesie wypracowało sobie przez lata bardzo dobrą opinię,
co jest zasługą dyrektora i nauczycieli. Z drugiej strony połączenie dotychczasowego
gimnazjum i szkoły podstawowej oznacza praktycznie zwolnienie połowy nauczycieli, jeżeli
powstaną dwie szkoły podstawowe to pracy nauczyciele nie stracą.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że po to wybudowano obiekt szkolny przy ul.
Konwaliowej, aby małe dzieci ze wschodniej strony Suchego Lasu nie przechodziły przez
ul. Obornicką.
Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że bardzo ważne będzie zdanie Kuratorium
Oświaty. To Wójt Gminy zaproponuje projekt nowej sieci szkół i obwodów szkolnych, Rada
Gminy będzie głosować nad uchwałą w tej sprawie, a następnie będzie ją opiniować
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Do końca marca musi być podjęta uchwała.
Następnie radni dyskutowali o konieczności budowy nowych placówek oświatowych
na terenie gminy.
Radny M. Jankowiak stwierdził, że przenoszenie dzieci obecnie uczęszczających
do obiektu przy ul. Konwaliowej do innego budynku może rodzić duże problemy.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w roku
2016 r. informując m.in. o tym, że odbyło się 18 posiedzeń Komisji, tj. 17 zaplanowanych
posiedzeń plus 1 posiedzenie dodatkowe.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji K. Pilas
o godzinie 17:45 w dniu 19.01.2017 r. zamknął posiedzenie Komisji.
Załącznik do protokołu stanowią ankiety przekazane radnym przez p. R. Dobrzyńską.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji Społecznej:
Krzysztof Pilas
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