Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 28.06.2017 r.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Spotkanie z dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, p.
Andrzejem Ogórkiewiczem.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie. Powitał członków Komisji i stwierdził
prawomocność posiedzenia. Na 5 członków Komisji – 4 obecnych, 1 osoba nieobecna.
Ad. 4.
Przewodniczący KS K. Pilas - dziś spotkamy się z nowym dyrektorem CKiBP w Suchym Lesie, ale
najpierw wysłuchajmy gości z Biedruska.
Mieszkaniec Biedruska – mamy do Państwa prośbę. Wójt przerzucił sprawę na zastępcę, ten
odesłał nas do Przewodniczącej Rady, a ona - do p. Pilasa. Dopiero tu chcą nas wysłuchać.
Podejrzewamy niecne zamiary Wójta i Kapelana z Biedruska w postaci chęci przejęcia cmentarza przez
księdza. Podczas posiedzenia zarządu osiedla Biedrusko przekazano cmentarz pod zarząd Kapelana.
Formalnie już nim rządzi. Ogłoszenia o posiedzeniu w gablotach były bardzo krótko. Przebieg zebrania
był bardzo bulwersujący – były 52 osoby, głosowało 48 osób. Wójt mówił, że ktoś dopuścił się
zaniedbania, bo nie ma decyzji sanepidu na chowanie zmarłych. Wójt dogadał się z Kapelanem, że
teraz jest już wszystko w porządku. Na czas głosowania nie przygotowano odpowiedniej uchwały.
Ustalono, że 28 osób było za przejęciem cmentarza przez Kapelana, 10 osób było przeciw i 10 osób
wstrzymało się od głosu. Wójt nie był zainteresowany merytoryczną stroną zebrania. Mówiliśmy o
nadużyciach poprzedniego Kapelana. Nie chcemy cmentarza parafialnego, bo to jest oszustwo.
Kapelan dostał etat i ma obowiązek pełnienia posługi duchowej dla swojego regionu. Powinien to robić
bezpłatnie. Nie powinien pobierać żadnych opłat za świadczone usługi. Kościół jest utrzymywany przez
AMW, Kapelan nie ponosi żadnych kosztów, a ma własny cennik. Fałszuje księgi kościelne. Bierze
pieniądze i nie wydaje pokwitowań pomimo prośby. Wziął 600 zł, a wpisał 400 zł. On tu rządzi – tak
mówi wiernym. Pokładne bierze 20 % i jeszcze żąda dla siebie 10 % od wartości pomnika. Jest to
niezgodne z prawem kościelnym i cywilnym. Obliczyliśmy, że poprzedni Kapelan przywłaszczył ok. 100
tys. zł (110 grobów po 500 zł za pokładne i pomnik). Opłotowanie kosztowało gminę 270 tys. zł. Wójt
płaci za oświetlenie cmentarza. Na cmentarzu jest bałagan. Uchwała Rady Gminy wprowadziła mapkę
cmentarza, a niczego tam nie ma. Kościelny wyznacza nowe alejki sznurkiem i kijkiem. Nie ma w tym
żadnej logiki i porządku. Jesteśmy przeciwni temu zachowaniu. Zebraliśmy 150 podpisów i zbieramy
kolejne w omawianej sprawie. Doszły do nas głosy, że parafia zostanie zlikwidowana, bo w Biedrusku
nie ma żołnierzy. Kapelan odejdzie, bo zlikwidują parafię. Rozmawialiśmy z radnymi z Biedruska i z
Przewodniczącą zarządu osiedla. Przyznali nam rację, ale kompletnie nic nie zrobili. Nie było żadnego
odzewu. Zostaliśmy przez nich zignorowani. 7 marca br. wysłaliśmy pismo do Wójta opisując całą
sytuację z Kapelanem. Dostaliśmy odpowiedź po ponad miesiącu (pismo zostało odczytane). Nie
możemy zaakceptować postawy Wójta i Kapelana. Gmina posiada służby, które mogą się tym
tematem zająć. To cmentarz komunalny, a nie parafialny. W Biedrusku jest potrzebna parafia, ale z
uczciwym proboszczem. Prosimy, aby Rada Gminy zainteresowała się tym tematem.
Przewodniczący KS – czy oprócz Wójta informowaliście zwierzchnika Kapelana?

Mieszkaniec Biedruska – nie, ale chcemy poinformować poznańskie media. Mamy dla Państwa do
wglądu cały wykaz dokumentów. Nie w porządku jest to, że gmina wykłada środki na cmentarz, a
Kapelan bierze pieniądze.
Radna A. Targońska – jest to sprawa dyscyplinarna księdza. On nie jest pracownikiem gminy.
Przewodniczący KS – nie wykluczam zorganizowania osobnego posiedzenia KS poświęconego tej
sprawie.
Mieszkańcy Biedruska opuścili posiedzenie KS.
Przewodniczący KS – w ubiegłym roku o tej mniej więcej porze dowiedzieliśmy się o jubileuszu
CKiBP i nie przypuszczaliśmy, że to będzie nasze ostatnie spotkanie z Panią Dyrektor. Obecny Dyrektor
został wyłoniony w drodze konkursu. Prosimy o przedstawienie Pana koncepcji na tworzenie
zarządzanej instytucji.
Dyrektor CKiBP A. Ogórkiewicz – w konkursie na wyłonienie dyrektora startowała również Pani
Matylda, uprzednia i obecna zastępczyni dyrektora. Chciałbym Państwa poinformować, że współpraca
układa nam się znakomicie. Jest to wynik starań obu stron. Przyszedłem do pracy ze znajomością tego
zespołu. Znam go teraz jeszcze lepiej. Jestem z zespołu dumny i uważam go za profesjonalny. Kiedyś
miałem problem z delegowaniem zadań, uważając, że nikt nie zrobi czegoś lepiej niż ja. Dziś już tego
problemu nie mam. Deleguję zadania spokojnie, bez niepokoju.

Pan Dyrektor opisał zakres działań i sprawozdanie z działalności Biblioteki (struktura wypożyczeń i
działania kulturalno-animacyjne).
Mamy bardzo dużo zajęć. Nasze działania kulturalno-edukacyjne zgromadziły 700 osób. Przydałyby się
nawet dodatkowe pomieszczenia. Zajęcia, które wniosłem, to Facebook dla seniora. Grupa
uczestników tych zajęć objęła całą gminę. Każdy z uczestników miał asystenta w wieku własnego
wnuka – asystentami byli gimnazjaliści. Znakomicie współpracuje mi się z wolontariatem
zorganizowanym przy OPS. Pozyskiwanie młodzieży za pośrednictwem wolontariatu jest rewelacyjną
sprawą.
Jeśli chodzi o finanse, to na koniec maja przychody wyniosły 80%. Zachowujemy płynność dotacji. Na
ostatniej sesji otrzymaliśmy dotację celową na realizację multimedialnej redakcji. Będą te pieniądze
wykorzystane na sprzęt do montażu dźwięku i kamery. Cel statutowy CKiBP, to pozyskiwanie i udział
wszystkich mieszkańców Gminy w kulturze.
Nasze potrzeby - technicznie, to rozbudowa i unowocześnienie monitoringu. System komputerowy jest
niewystarczający, bo nie obejmuje ważnych miejsc obiektu. Pomieszczenie magazynu książek
przesiąkało od gruntu. Problem został już zażegnany. Teraz borykamy się z przesiąkaniem od strony
dachu. Uszczelnienie ma nastąpić lada moment.
Plany do końca roku – p. Dyrektor omówił zakontraktowane wydarzenia.
Plany długofalowe - współpraca z jak największą liczbą instytucji z terenu naszej gminy, które mają
potencjał kulturotwórczy. Chciałbym zacząć od sołectw, żeby wymienić się z nimi informacjami. Ich
obecność u nas i nasza u nich. Z ankiet uzyskaliśmy informacje, w jakim kierunku mamy pójść.
Spotykam się z zarzutami, że jesteśmy tylko w Suchym Lesie, a nie w pozostałych miejscowościach.
Proponowana współpraca, to wyjście z działalnością w każdym kierunku. Chcemy wesprzeć jednostki i
być tam, gdzie coś się dzieje. Chciałbym stworzyć w Centrum sztab WOŚP.
Przewodniczący KS – wystąpię do Wójta z wnioskiem o sprawdzenie możliwości technicznych dla
wykonania widowni zapadkowej i podanie ewentualnego kosztu.
Dyrektor CKiBP A. Ogórkiewicz – jestem do tego pomysłu nastawiony sceptycznie. Oczywiście
widzę ograniczenia tej sali, ale uważam, że ilość miejsc jest wystarczająca.

Przewodniczący KS – propozycja wniosku wypłynęła od mieszkańców. Widownia z ostatnich rzędów
nie wile widzi.
Radny R. Tasarz – w Teatrze Animacji w którym pracuję widownia jest podzielona na segmenty i ten
system się sprawdza. Zapraszam Pana Dyrektora do obejrzenia tego rozwiązania.
Radny Z. Hącia – wszystkie rzeczy które wymienił Dyrektor są bardzo ważne. Ważne jest również to,
by działania odbywały się na terenie całej gminy. Brakuje zajęć dla dorosłych.
Radny R. Tasarz – a co z koncepcją muszli koncertowej?
Radna A. Targońska – mamy 7 ha od ANR.

Dyrektor szczegółowo omówił plany związane z organizacją 800-lecia Suchego Lasu.
Przewodniczący KS – taką uroczystość przeżyjemy tylko raz i powinno nam zależeć na jak
najlepszej jego organizacji – co najmniej na poziomie imprez organizowanych w kraju.
Ad. 5 – 7.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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