Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 25.07.2017r., 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 protokołów z poprzednich Komisji.
Wizytacja letnich półkolonii organizowanych przez OPS w Suchym Lesie.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
25.07.2017r. o godzinie 9:00 witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 4
radnych obecnych, 2 radnych nieobecnych usprawiedliwionych.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

-

Następnie Komisja głosowała za przyjęciem protokołów z posiedzenia Komisji:
protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28.06.2017 r., został przyjęty jednogłośnie.
protokół z posiedzenia Komisji w dniu 29.06.2017 r., został przyjęty jednogłośnie.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się od wizyty w przedszkolu w Złotnikach.
Przewodniczący Komisji K. Pilas przekazał głos Pani K. Dzioch zastępcy dyrektora OPS.
K. Dzioch przedstawiła Komisji kwestie organizacyjne dotyczące organizacji letnich
półkolonii w Gminie Suchy Las przez OPS. K. Dzioch poinformowała, że w roku obecnym w
półkoloniach bierze udział 378 dzieci w 6 placówkach oświatowych i 1 świetlicy, z czego
najwięcej w Gimnazjum w Suchym Lesie, aż 156 dzieci, zaznaczając że jest to większa liczba
uczestników niż w latach ubiegłych.
K. Dzioch podkreśliła, że w tym roku była konieczność uzyskania opinii Straży Pożarnej
dla budynku świetlicy wiejskiej w Złotkowie, gdzie organizowane są półkolonie. OPS
wystąpił o taką opinię do Straży Pożarnej i uzyskał zgodę.
Następnie K. Dzioch wyjaśniła członkom Komisji kwestię odpłatności za udział dzieci w
półkoloniach przedstawiając 3 poziomy odpłatności, które są uregulowane w uchwale Rady
Gminy Suchy Las. K. Dzioch podkreśliła, że 68 rodzin posiadających dokument „Karta dużej
rodziny” wydawany na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las skorzystało ze zniżki.
Do obsługi półkolonii zatrudniono 30 wychowawców i 7 kierowników.
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B. Kulas – kierownik półkolonii w przedszkolu w Złotnikach poinformowała Komisję
m.in. o liczbie dzieci uczęszczających na półkolonie, codziennych wycieczkach i frekwencji.
W półkoloniach w przedszkolu bierze udział 27 dzieci, które chodzą regularnie na zajęcia. W
programie zostały uwzględnione: poranna gimnastyka, śpiew, wycieczki krajoznawcze i wiele
innych atrakcji. B. Kulas podkreśliła, że nie było żadnych skarg od rodziców oraz wypadków.
B. Kulas poinformowała, że podczas odbywania półkolonii nie ma problemów
wychowawczych z dziećmi, a przy ich opiece pomagają wychowawcy.
Przewodniczący K. Pilas spytał, czy podniesienie kwoty za uczestnictwo dzieci w
półkoloniach wzbogaciłoby program półkolonii.
B. Kulas stwierdziła, że aktualna kwota starcza na organizowanie wycieczek dla dzieci.
K. Dzioch odpowiedziała, że dwa lata temu kwota została podniesiona do ceny obecnej.
Przewodniczący K. Pilas zauważył, że z budżetu Gminy przeznaczanych jest sporo
pieniędzy na prowadzenie półkolonii i dotychczasowa kwota jest za mała.
K. Dzioch zgodziła się z Przewodniczącym, że cena półkolonii z OPS jest konkurencyjna
w porównaniu z innymi gminami oraz placówkami prywatnymi. Podkreśliła, że półkolonie
rzadko organizowane są przez instytucję samorządową.
B. Kulas przedstawiła stanowisko rodziców, którzy chcieliby, aby został wprowadzony
catering oraz wydłużony czas półkolonii, co wiąże się z większymi kosztami.
Przewodniczący K. Pilas stwierdził, że większa opłata za półkolonie powiększyłaby
budżet placówek na wprowadzenie szerokiej oferty kulturowej. Przewodniczący zwrócił się
bezpośrednio do K. Dzioch o rozważenie kwestii podniesienia opłat.
Następnie Komisja przeniosła się do Chludowa, w celu wizytacji półkolonii
odbywających się w przedszkolu w Chludowie.
M. Margraf – kierownik półkolonii w przedszkolu w Chludowie wyjaśnił dlaczego
tegoroczne, letnie półkolonie odbywają się w budynku przedszkola, zamiast w budynku
szkoły. M. Margraf poinformował Komisję, że z uwagi na odbywający się remont w szkole w
Chludowie półkolonie odbywają się w budynku przedszkola. Następnie M. Margraf
przedstawił swój autorski program półkolonii, liczbę dzieci uczęszczających na zajęcia oraz
frekwencję. W półkoloniach w przedszkolu bierze udział 38 dzieci, z czego 10 jest
nieobecnych przez wyjazdy rodzinne. M. Margraf stwierdził, że pomimo nieobecności
frekwencja jest duża.
M. Margraf podkreślił, że dzieci korzystały z atrakcji takich jak kino, kręgle, wizyta w
stadninie koni w Zielątkowie oraz brały udział w grach interaktywnych, zabawach i
konkursach. Dużą atrakcją dla dzieci ma być wizyta w Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej
Cytadeli oraz wyjazd do Muzeum Czekolady na poznańskiej starówce.
Członkowie Komisji uznali program półkolonii za atrakcyjny.
Przewodniczący K. Pilas spytał, czy podniesienie kwoty za uczestnictwo dzieci w
półkoloniach jeszcze bardziej wzbogaciłoby program półkolonii.
M. Margraf stwierdził, że jak najbardziej wyższe opłaty zwiększyłyby możliwości
programowe.
W dalszej kolejności Przewodniczący K. Pilas omówił sprawy bieżące. Poinformował
członków Komisji o obowiązku zaopiniowania uchwały, która będzie omawiana na
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sierpniowej sesji oraz zapoznania się z pismem w sprawie CKiBP. Przewodniczący K. Pilas
poinformował członków Komisji o dwóch kolejnych posiedzeniach, które odbędą się pod
koniec sierpnia. Przewodniczący zwrócił uwagę, że jedno z następnych posiedzeń będzie
miało miejsce w Biedrusku z członkami Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska w
sprawie cmentarza.
Radny G. Rewers zauważył, że temat następnego posiedzenia jest sprawą ważną i
wymaga obecności wszystkich członków obydwu Komisji. Radny dodał, że Gmina nie
powinna zgodzić się na budowę cmentarza komunalnego.
Przewodniczący Komisji K. Pilas stwierdził, że cmentarz powinien być prowadzony przez
parafię, ze względu na koszty, które generowałoby utworzenie cmentarza komunalnego.
Przewodniczący kończąc wątek tematu kolejnej komisji stwierdził, że to zadanie musi zostać
wykonane poprawnie.
Następnie Komisja udała się do Golęczewa, w celu wizytacji półkolonii mających miejsce
w Szkole Podstawowej w Golęczewie.
M. Bartyńska – kierownik półkolonii w Szkole Podstawowej w Golęczewie
poinformowała członków Komisji o liczbie dzieci uczęszczających na półkolonie, o
programie półkolonii letnich i frekwencji. W półkoloniach w szkole bierze udział 39 dzieci, z
czego 8 jest spoza gminy. M. Bartyńska poinformowała członków Komisji o wynikach
przeprowadzonej ewaluacji programu półkolonii, z których wywnioskowano, że zajęcia
proponowane przez szkołę są przez dzieci lubiane.
Następnie M. Bartyńska przedstawiła członkom Komisji problem dojazdu z dziećmi do
atrakcji znajdujących się w Poznaniu. Ze względu na liczną grupę dzieci przejazdy autobusem
liniowym są uciążliwe. M. Bartyńska stwierdziła, że w momencie tak licznej grupy w
autobusie istnieje niebezpieczeństwo wypadku wewnątrz pojazdu z udziałem dzieci, nie ma
dostępu, aby pomóc choremu dziecku czy zapobiec ich zgubieniu.
Radny G. Rewers wyraził swoje zdziwienie, że nie jest podstawiany autokar dla grupy.
K. Dzioch w odpowiedzi na pytanie Radnego R. Tasarza o liczbę dzieci przypadających
na jednego opiekuna odpowiedziała, że liczba ta jest inna w zależności od wieku
podopiecznych.
Przewodniczący K. Pilas spytał, czy w placówce brakuje pieniędzy na prowadzenie
półkolonii i czy zwiększenie kwoty za uczestnictwo dzieci w półkoloniach wzbogaciłoby
program.
M. Bartyńska uznała, że pieniędzy nie brakuje, starcza na wszystko, gdyż wiele dzieci
wymienia się obecnością, co powoduje że fundusze są odpowiednie. M. Bartyńska stwierdziła
jednak, że zwiększenie funduszy się przyda, ponieważ można by zamawiać busy lub autokary
do bezpieczniejszego transportu podopiecznych półkolonii.
Przewodniczący K. Pilas zaproponował prowadzenie półkolonii w Gminie etapami, w
których to półkolonie będą odbywały się w placówkach jedna po drugiej, tak aby zmiany
następowały po dwóch tygodniach.
Radni R. Tasarz i G. Rewers stwierdzili, że w takiej sytuacji więcej dzieci będzie mogło
korzystać z półkolonii.
K. Dzioch stwierdziła, że w tym momencie półkolonie odbywające się w Gimnazjum w
Suchym Lesie byłyby przepełnione dziećmi, odwrotnie do pozostałych placówek.
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Przewodniczący K. Pilas zauważył, że byłoby małe zainteresowanie półkoloniami w
Golęczewie wśród dzieci z Suchego Lasu, natomiast większe spośród dzieci z miejscowości
takich jak Złotkowo i Chludowo.
Radny G. Rewers zauważył, że wprowadzając podział półkolonii na etapy, dzieci
czekałyby na swoją kolej, jedynie dzieci, których rodzice pracują mogłyby korzystać z
półkolonii prowadzonych w innej miejscowości.
K. Dzioch zaproponowała porównywanie programów półkolonii między kierownikami.
W odpowiedzi M. Bartyńska poinformowała członków Komisji, że odbywają się rozmowy
telefoniczne między kierownikami półkolonii w sytuacji wyjazdów, co ma zapobiec spotkaniu
paru grup w jednym autobusie.
Radny R. Tasarz stwierdził, że jeśli pomysł podziału półkolonii na etapy nie zostanie
wypróbowany, to nie będą znane skutki takiego zabiegu. Radny zgłosił wniosek prowadzenia
półkolonii etapami.
Komisja powróciła do tematu bezpieczeństwa podopiecznych półkolonii.
Radny M. Jankowiak stwierdził, że w momencie gdy w jednym autobusie liniowym
znajdą się dwie grupy dzieci z półkolonii rośnie niebezpieczeństwo wypadków. Radny dodał,
że obowiązkowo musi być podstawiony autobus dla tak licznych grup.
Członkowie Komisji jednogłośnie poparli wniosek o zwiększenie budżetu półkolonii na
poprawę bezpieczeństwa dzieci.
Przewodniczący K. Pilas stwierdził, że trzeba wprowadzić standaryzację jakości
półkolonii mającą na celu zwiększenie jakości.
M. Bartyńska stwierdziła, ze gdyby pojawiła się możliwość wynajęcia autobusu na
większą wycieczkę nie tylko zwiększyłoby się bezpieczeństwo dzieci ale i komfort podróży.
Radny M. Jankowiak stwierdził, że cena półkolonii jest stanowczo za niska. Natomiast
Radny G. Rewers uważał, że każda półkolonia na terenie gminy kwalifikuje się do wynajęcia
autobusu na przejazd dzieci i opiekunów.
Radny M. Jankowiak zauważył, że wynajęcie autobusu wiąże się z dużymi kosztami.
Radny G. Rewers zaproponował podwyżkę opłat indywidualnych płaconych przez
rodziców zainteresowanych dzieci lub podwyżkę pieniędzy z budżetu gminy.
Przewodniczący K. Pilas zadecydował, że podwyżka powinna zostać wprowadzona po
obu stronach. Dodatkowo Przewodniczący Komisji zaproponował wniosek zwiększenia cen
za półkolonie z 60 zł (za każde dziecko zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Suchy Las)
na 80 zł oraz ze 100 zł (za każde dziecko nie zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Suchy
Las ale z Gminą związane) na 150 zł.
Komisja jednogłośnie poparła wniosek Przewodniczącego K. Pilasa.
Przewodniczący K. Pilas zwrócił się do K. Dzioch z prośbą o przedyskutowanie
poruszonych kwestii z Dyrekcją OPS.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji K. Pilas
zakończył posiedzenie Komisji o godzinie 10:23.

Sporządziła:
Agata Schmidt

Przewodniczący KS:
Krzysztof Pilas
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