Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
dnia 23.03.2016 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Omówienie projektu uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Suchy na sesję Rady Gminy w dniu 30 marca 2017 r.
6. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję Rady Gminy w dniu 30 marca
2017 r.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
23.03.2017 r. o godzinie 16:30, które miało miejsce w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie, witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Komisji. W posiedzeniu uczestniczył radny
D. Matysiak niebędący członkiem Komisji Społecznej.
Ponadto, w posiedzeniu brali udział S. Nowak – Kabacińska – Dyrektor OPS w Suchym
Lesie, R. Urbaniak – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych
i M. Przystałowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Biedrusko.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego porządek
posiedzenia.
Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały odnośnie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las jest bardzo
istotny i z tego powodu za zgodą Przewodniczącej Rady Gminy M. Salwy – Haibach zostało
zorganizowane dodatkowe posiedzenie Komisji.
S. Nowak – Kabacińska przedstawiła najważniejsze założenia omawianego projektu
uchwały. Dyrektor OPS zaznaczyła, że zespół pracujący nad tworzenie programu rewitalizacji
dla Gminy Suchy Las biorąc pod uwagę różne czynniki społeczne, a także w rezultacie
przeprowadzonych konsultacji społecznych proponuje wyznaczenie 5 obszarów
zdegradowanych, tj.:
- Chludowo,
- Biedrusko,
- Golęczewo,
- Złotniki Osiedle,
- Suchy Las Zachód.
Do przeprowadzonych konsultacji były uwagi, ale nie o charakterze merytorycznym. Uwagi
dotyczyły sposobu przeprowadzenia konsultacji. Z terenu Biedruska były dwie uwagi
merytoryczne, które zostały w całości uwzględnione. Wyznaczone obszary pokrywają się z
uprzednio przygotowaną diagnozą społeczną dla Gminy Suchy Las.
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R. Urbaniak zaznaczył, że projekt uchwały był dostępny na stronie internetowej i został
poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje odbyły się w każdej miejscowości. Niedługo
będzie dostępny raport z konsultacji, w którym będzie podsumowanie I etapu konsultacji.
W dalszej kolejności będzie II etap konsultacji pogłębionych.
R. Urbaniak podkreślił, że nazwa obszar „zdegradowany” wynika z przepisów prawa
i jest dość niefortunna.
Przewodniczący K. Pilas poinformował, że brał udział w konsultacjach społecznych
i wie, że wpływ na określenie obszarów zdegradowanych miała m.in. liczba osób
nadużywających alkoholu.
Radny R. Tasarz poprosił, aby z listy stowarzyszeń działających na terenie Gminy
Suchy Las w omawianej uchwale wykreślić stowarzyszenie „SPON – Pomost” z Suchego
Lasu, ponieważ zostało rozwiązane.
Radny U. Ćwiertnia poprosiła, aby do listy stowarzyszeń dopisać Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły „Edukacja dla Golęczewa”.
Przewodniczący Komisji pytał czy działaniami rewitalizacyjnymi mogą zostać objęte
jedynie nieruchomości stanowiące własność Gminy Suchy Las.
S. Nowak – Kabacińska wyjaśniła szczegółowo tę kwestie informując, że kluczowy jest
zakres jaki będą obejmować konkursy, które będą ogłaszane i czy będą obejmować zadania
ujęte w przyszłym programie rewitalizacji.
Odpowiadając na pytania radnych, Dyrektor OPS zaznaczyła, że kolejne konsultacje
będą miały za zadanie pokazać potrzeby społeczeństwa, czyli odzwierciedlić czego tak
naprawdę oczekują mieszkańcy, np. jakich inwestycji oczekują. Projekt dotyczący
rewitalizacji,
w ramach którego powstaje program rewitalizacji Gminy Suchy Las będzie realizowany
do końca lipca 2017 r. Przyjęcie samego programu w formie uchwały Rady Gminy
planowane jest na czerwiec br. Z radnymi gminnymi jako liderami społeczni będą
przeprowadzone wywiady pogłębione. Dyrektor OPS poinformowała, że zasadniczo niewielu
mieszkańców brało udział w konsultacjach społecznych, np. w konsultacjach w Złotnikach
udział wziął tylko radny M. Przybylski.
Radny G. Rewers pytał od czego zależeć będzie to, jaki i gdzie projekt rewitalizacyjny
będzie realizowany na terenie gminy.
S. Nowak – Kabacińska zaznaczyła, że to będzie uzależnione od konkretnych
konkursów jakie będą ogłaszane na działania rewitalizacyjne.
M. Przystałowska dopytywała o zakres terytorialny Biedruska, który został
zakwalifikowany jako obszar zdegradowany.
Dyrektor OPS poinformowała, że Biedrusko zasadniczo w całości zostało
zakwalifikowane jako obszar zdegradowany, nie objęto jedynie os. Błękitny Staw,
oraz ulic Topazowej, Berylowej, Szafirowej, Rubinowej, Perłowej, Opalowej, Szmaragdowej,
Ametystowej, Bursztynowej.
M. Przystałowska zaznaczyła, że obszar Biedruska na mapie ujętej w projekcie uchwały
obrazuje, iż obszarem zdegradowanym nie zostały objęte budynki przy ul. Zjednoczenia.
Dyrektor OPS podkreśliła, że obszar ten jest włączony do obszaru zdegradowanego
i być może mapa z projektu uchwały jest nie do końca precyzyjna i do czasu sesji zostanie
poprawiona tak, aby nie było w tej kwestii wątpliwości.
O godz. 16:50 posiedzenie Komisji opuścił radny Z. Hącia.
M. Przystałowska zwróciła uwagę na obszar działek nr 134 i 52/6 w Biedrusku, które
również powinny zostać włączone do obszaru zdegradowanego. Tereny te Gmina Suchy Las
zamierza nieodpłatnie przejąć od Agencji Mienia Wojskowego. Obie działki stanowią tereny
zdegradowane, a działka nr 52/6 to obszar dawnej strzelnicy wojskowej. Grunty te jeszcze
nie stanowią własności Gminy Suchy Las, ale Urząd Gminy zabiega o ich przejęcie.
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Dyrektor OPS zaznaczyła, że uwagi będą uwzględnione i mapy zostaną zmienione
do najbliżej sesji. Tereny, które nie stanowią własności Gminy mogą zostać włączone
do obszaru zdegradowanego, ale nie będą mogły być realizowane na ich obszarze żadne
działania do czasu, gdy staną się własnością Gminy Suchy Las.
M. Przystałowska poprosiła, aby do listy stowarzyszeń dopisać HDK PCK „Błękitna
Kropelka” z Biedruska.
Przewodniczący K. Pilas poprosił, o dopisanie do ww. listy stowarzyszenia „Gmina
Razem”. Poza tym, Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zweryfikować i uaktualnić
całą listę stowarzyszeń, która jest dostępna w Urzędzie Gminy, w Referacie Promocji.
Radny R. Tasarz zaproponował, aby podczas takiej weryfikacji Urząd wymagał
przesłania przez stowarzyszenia statutu lub regulaminu oraz potwierdzenia aktualnego
funkcjonowania przez taki podmiot.
Radny D. Matysiak jako przykład przyszłego działania rewitalizacyjnego podał
w przyszłości przejęcie przez Gminę na własność, a potem zrewitalizowanie budynku
tzw. starego kasyna w Biedrusku przy ul. Ogrodowej.
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Suchy. W głosowaniu brało udział 5 członków Komisji.
Radny R. Tasarz pogratulował zespołowi owocnej pracy nad programem rewitalizacji.
S. Nowak – Kabacińska stwierdziła, że nikt nie przewidywał, że udział w zespole
ds. programu rewitalizacji będzie się wiązał z tak ogromną ilością pracy i zadań do
wykonania.
Przewodniczący K. Pilas poruszył kwestię wsparcia finansowego dla organizatorów
konkursu „Młody Europejczyk”, które dotychczas udzielali członkowie Komisji Społecznej
z własnych środków finansowych. Członkowie Komisji ustalili, że ich wsparcie dla osób
biorących udział w tym konkursie wynosić będzie 20,00 zł od osoby.
Następnie Komisja przeszła do opiniowania pozostałych projektów uchwał na sesję
Rady Gminy Suchy Las w dniu 30 marca 2017 r.
W wyniku głosowania Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Suchy Las do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe.
Komisja w drodze głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Suchy Las oraz w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Suchy Las dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły.
Przewodniczący K. Pilas przypomniał członkom Komisji, że na sesji Rady Gminy
w dniu 30 marca br. pod obrady zostanie poddane oświadczenie w sprawie ustanowienia
w gminie Suchy Las roku 2017 „Rokiem Wojciecha Bogusławskiego”. Projekt tego
oświadczenia został już pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Społecznej.
Przewodniczący Komisji przedstawił członkom Komisji projekt oświadczania
w sprawie przestrzegania i szanowania konstytucyjnych zasad ustroju Rzeczypospolitej
Polskiej, który będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący K. Pilas poinformował, że oświadczenie to powstało z inicjatywy
Wójta Gminy oraz środowisk samorządowych. Samorządy terytorialne w całej Polsce
3

przyjmują tego typu oświadczenia i Rada Gminy Suchy Las również powinna przyłączyć
się do inicjatywy obrony wartości samorządowych. Zdaniem Przewodniczącego Komisji
ww. oświadczenie powinno zostać przyjęte przez Radę Gminy. Autorem oświadczenia
jest p. K. Ślęzak z Urzędu Gminy.
W dalszej kolejności miała miejsce dyskusja członków Komisji odnośnie zasadności
przyjmowania tego rodzaju oświadczeń przez Radę Gminy oraz w kwestii samej treści
oświadczenia.
W wyniku głosowania członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
projekt przedmiotowego oświadczenia.
Następnie Przewodniczący Komisji poruszył kwestię organizacji pracy Komisji
Społecznej i wykorzystywania w tej pracy przez radnych poczty elektronicznej.
Radny M. Jankowiak poruszył kwestię dofinansowania stowarzyszeń oraz korzystania
z hali sportowej GOS. Od dnia 1 września każdego roku rozpoczyna się komercyjne
korzystanie przez stowarzyszenia i kluby sportowe z hali GOS, ale już od marca kluby
chciałyby trenować na świeżym powietrzu, ale dalej są zobowiązane do końca czerwca
uiszczać opłaty za najem sali. Koszt najmu sali GOS wynosi 180,00 zł/ 1 godz. korzystania
z 2/3 hali, a średnio od marca i tak jest ona pusta. W takiej sytuacji, która obecnie obowiązuje
ok. 1/3 dotacji dla stowarzyszeń sportowych jest przeznaczane na pokrywanie kosztów najmu
hali.
Radny M. Jankowiak zaproponował rozpoczęcie debaty w tej sprawie, tj. odnośnie
zmiany sposobu korzystania z hali GOS i zmiany sposobu pokrywania kosztów z tego tytułu
przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Stowarzyszenie „Red Box”, ale również
stowarzyszenie „Suchary Suchy Las” apelują o rozpoczęcie dyskusji w sprawie zmiany
sposobu wykorzystywania hali GOS.
Przewodniczący K. Pilas zapronował, aby sformułować ten apel w formie pisemnej
podpisanej przez reprezentantów zainteresowanych stowarzyszeń i klubów i następnie
skierować go do Komisji Społecznej. Komisja zwróci się z tą sprawą do Wójta Gminy
oraz K. Linkowskiego – Dyrektora GOS.
Radny R. Tasarz podkreślił, że on w swoim programie wyborczym mówił o potrzebie
budowy nowej hali sportowej przy Gimnazjum w Suchym Lesie.
Radny G. Rewers zaznaczył, że powinien powstać zespół szkolno – przedszkolny w
Złotnikach wyposażony w halę sportową.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że należałoby się zastanowić nad obudowaniem boisk
tzw. balonami, które pozwoliłyby na to, że boiska przy szkołach w trakcie zimy byłyby
boiskami zadaszonymi i mogłyby być wówczas optymalnie wykorzystywane.
Radny G. Rewers stwierdził, że klub „Złoci Złotkowo” korzysta z hali sportowej przy
szkole na Winiarach w Poznaniu, ponieważ były problemy z uzgodnieniami z GOS.
S. Nowak – Kabacińska poinformowała, że od 1 maja 2017 r. planowana jest zmiana
statutu OPS w związku z nowymi obowiązkami, które znajdą się w zakresie działania OPS,
tj. sprawami związanymi z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zmiana statutu
OPS będzie się wiązała z konieczność podjęcia stosowanej uchwały Rady Gminy. Zmian
wymagać będzie również Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W ramach tych
zmian nastąpią także zmiany kadrowe, tj. p. K. Dzioch będzie wyłącznie na etacie zastępcy
dyrektora OPS i przestanie wykonywać obowiązki pracownika socjalnego. Ogłoszony
zostanie nabór na stanowisko nowego pracownika socjalnego.
Dyrektor OPS zaznaczyła, że została uregulowana organizacja WOŚP na terenie gminy
Suchy Las. Organizacją zajmować się będzie OPS we współpracy z Urzędem Gminy
i CKiBP. W tej kwestii zostanie podpisane stosowne trójporozumienie. W WOŚP
uczestniczyć będą wolontariusze, którzy działań na terenie gminy w ramach Gminnego
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Centrum Wolontariatu. Wolontariat na terenie gminy bardzo dobrze się rozwija, a młodzież
jest chętna do podejmowania nowych akcji. Pomysł rozwoju wolontariatu został zainicjowany
przez OPS.
Radny G. Rewers zaznaczył, aby przy organizacji WOŚP w kolejnym roku wziąć
pod uwagę współpracę ze stowarzyszeniem „Fighter”, ponieważ zgłosiło swoją gotowość
do pomocy.
Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że on również brał udział w organizacji finałów
WOŚP i chętnie będzie służył pomocom w tym względzie, ponieważ w przeszłości był
koordynatorem WOŚP w Suchym Lesie. W ramach tej akcji współpracował z p. U. Habrych,
z której doświadczenia również warto byłoby skorzystać. Zadaniem Przewodniczącego
Komisji jest to bardzo dobra inicjatywa, która angażuje dzieci i młodzież w pożyteczną
działalność dobroczynną i społeczną.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji K. Pilas
zamknął posiedzenie o godzinie 18:30 w dniu 23 marca 2017 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący KS:
Krzysztof Pilas
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