Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 11.09.2017 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Spotkanie z Dyrektorem OPS i zaproszonymi gośćmi.
Wnioski do budżetu na rok 2018.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia

Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie. Powitał członków Komisji i
zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia. Wszyscy członkowie Komisji
obecni.
Ad. 4.
Pani Dyrektor OPS S. Nowak - Kabacińska przedstawiła zaproszonych gości: Panią Martę
Palimakę ze Stowarzyszenia EUREKA i Pana Rafała Jaworskiego z Fundacji Pomocy
Wzajemnej BARKA.
Pani M. Palimąka – chcielibyśmy przedstawić Państwu propozycję działalności społeczno –
gospodarczej ośrodka hippicznego. Służyłaby ona kształtowaniu idei obywatelskich, integracji
mieszkańców: dzieci i młodzieży za pomocą nauki jazdy konnej. Mamy już doświadczenie w
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – prowadzimy działalność na Morasku. Głównym
założeniem byłoby zaangażowanie dzieci zdrowych do pomocy przy pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi. Dzieci zdrowe, które są w gorszej sytuacji finansowej nie czułyby się
wykluczone, a korzystałyby z ośrodka równorzędnie z innymi. Mamy już potencjalne miejsce
na tę działalność. Jest to teren Uniwersytetu Przyrodniczego w Złotnikach przy ul.
Słonecznej. Rozmowy trwają. Jest to dobre miejsce ze względu na ciągłość dostaw paszy i
ściółki. Rozmawialiśmy już też z Panem Wójtem, który skierował nas do Pani Dyrektor OPS.
Pan R. Jaworski – wspieramy te inicjatywy dotacyjnie. Przybiera to formę spółdzielni
socjalnej. Przewidujemy zatrudnienie ok. 5 osób. Mamy doświadczenie w tego typu
działalności. W Gminie Rogoźno prowadzimy już działalność w temacie utrzymania zieleni i
przedstawię Państwu uchwałę związaną z tą działalnością. Dlatego chcemy zrealizować tę
inicjatywę w formie spółdzielni, ponieważ ma ona szereg możliwości, których nie posiadają
inne formy działalności.

Radni otrzymali kopię uchwały.
Spółdzielnia posiada osobowość prawną, jest wpisana do KRS. Gdyby się coś nie udało, to
Gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Egzekucja następuje z majątku spółdzielni.
Mamy jednak nadzieje, że działania się powiodą. Będziemy nad tym czuwać.
Pani dyrektor OPS S. Nowak - Kabacińska – byłaby to prawdopodobnie pierwsza
hippiczna spółdzielnia w Polsce zatrudniająca osoby z niskim statutem społecznym. Jej
adresatem byłyby dzieci niepełnosprawne. Gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów.
Zgodziłam się na pomoc Państwu przy rekrutacji dzieci. Gmina powinna się oczywiście

angażować w działalność spółdzielni choćby poprzez spotkania, czy pikniki organizowane w
tym miejscu.
Radny M. Przybylski – zastanawialiśmy się jakiś czas temu nad warsztatami terapii
zajęciowej. Było niestety zbyt mało osób chętnych ze względu na to, że mieli oni już inne
placówki, w zajęciach których uczestniczyli. Czy spółdzielnia byłaby zainteresowana
prowadzeniem takiej świetlicy dla dorosłych osób niepełnosprawnych?
Pan R. Jaworski – nie ma przeszkód prawnych w prowadzeniu takiej spółdzielni.
Radni głosowali za poparciem inicjatywy stworzenia spółdzielni hippicznej jednogłośnie za.
Radny M. Przybylski – powinno być zaakcentowana informacja w przyszłej uchwale o
świetlicy połączonej z rehabilitacją dla osób dorosłych. Zapewnienie lokalu dla tych osób
byłoby po stronie Gminy.
Goście opuścili posiedzenie Komisji.
Dyrektor OPS S. Nowak – Kabacińska – dobiegamy do końca pisania GPR. Prześlę
Państwu projekt z prośbą o zapoznanie się z nim.
Posiedzenie Komisji opuściła radna U. Ćwiertnia.
Ad. 4
Wnioski do budżetu na rok 2018:
1. Poczynić starania na pozyskanie gruntu pod cmentarz dla Suchego Lasu, Złotnik
Osiedla i Osiedla Grzybowego.
2. Wykonać niezbędne prace odwadniające budynek szkoły w Chludowie i budynek
biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca.
3. Ogrodzenie boiska sportowego w Złotkowie od strony lasu.
4. Utwardzenia terenu przy szatni przy boisku sportowym w Golęczewie.
5. Zabezpieczenia studzienki do pobierania wody przy podlewaniu na boisku sportowym
w Golęczewie.
6. Budowa chodnika na ulicy Stara Droga w rejonie ulic Sadowa i Akacjowa w Suchym
Lesie.
7. Budowa boiska w Biedrusku przy ulicy Wolności działka 52/6.
8. Dofinansowanie wyjazdów sportowych dla Sucharów i Red Boxu. Wymiana z gminą
Tamasi – Węgry.
9. Remont Starego Baru w Chludowie.
10. Budowa Boiska przy ulicy Dworcowej w Chludowie.
11. Remont Boiska przy szkole w Chludowie.
12. Zabezpieczenie niezbędnych środków na funkcjonowanie Orkiestry Dętej Wsi
Chludowo i Zespołu Tanecznego Chludowianie.
13. Remont łazienek w szkole w Chludowie.
14. Remont kuchni w szkole w Chludowie.
15. Malowanie klas w szkole w Chludowie.
16. Remont bieżni i skoczni w dal - boisko szkolne w Chludowie.
17. Malowanie Sali gimnastycznej w Chludowie.
18. Remont szatni szkolnej w Chludowie.

19. Podniesienie pensji dla pracowników administracyjno - obsługowych w placówkach
oświatowych.
20. Zabezpieczanie niezbędnych środków na dożynki gminne w 2018 roku.
21. Środki na projekt i wybudowanie sali gimnastycznej dla SP 2 w Suchym Lesie.
Wnioski do budżetu zostały przyjęte jednogłośnie za.
Ad. 6.
Radny M. Przybylski – sytuacja płacowa w Urzędzie powinna być zmieniona. Powinien być
zwiększony fundusz płac dla urzędników. Jeśli to się nie zmieni, to zaczną pracownicy
odchodzić.
Radny Z. Hącia – podwyżki powinny być procentowo równe dla wszystkich, naliczane od
podstawy wynagrodzenia.
Przewodniczący KS - nie podobało mi się zachowanie Wójta na ostatniej sesji w stosunku
do mojej osoby. Kim to ja jestem? Zadzwonił do mnie dyrektor Ogórkiewicz, żeby zobaczyć
zalane książki w bibliotece w Chludowie. Wójtowi się to nie spodobało. Tym samym stracił w
moich oczach. Przecież mam oświatę i sprawy społeczne pod swoją opieką. Przez
zachowanie Wójta nie mogę realizować działań radnego. Czy jest coś złego w tym, że
dzwonią do mnie? Poradziłem dyrektorowi co ma zrobić i najważniejsze jest to, że działania
okazały się skuteczne i woda dalej nie wlewała się do pomieszczeń.
Radny M. Przybylski – nie wiem, jakie są zwyczaje w urzędzie. Nasuwa się tu pytanie o
granice samodzielności dyrektorów i kierowników.
Przewodniczący KS – czy słyszeliście na sesji jakieś informacje o gotowości szkół do
nowego roku szkolnego? Nie było żadnej informacji o szkołach. Sam dzwoniłem do
dyrektorów, żeby się dowiedzieć, czy wszystko jest gotowe.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono godz. 19.00.
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