Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 18.10.2017 roku.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu z dnia 11.09.2017
roku.
4. Spotkanie z Dyrektorem OPS.
5. Wizytacja świetlic opiekuńczo – wychowawczych w miejscowości Złotniki Wieś i
Zielątkowo.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. 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.
Protokół z dnia 11.09.2017 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Pani Dyrektor OPS S. Nowak - Kabacińska poinformowała członków Komisji, że na najbliższej
sesji odbędzie się głosowanie nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Suchy Las na
lata 2017-2025. Cały program został przekazany w materiałach na sesję.
Przewodniczący KR poprosił radnych o przeanalizowanie Programu i poinformowanie go o
ewentualnych uwagach.
Po tych informacjach członkowie KR i Pani Dyrektor udali się do świetlic opiekuńczo –
wychowawczych w Złotnikach Wsi i w Zielątkowie.
Ad. 5.
ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA W ZŁOTNIKACH WSI.
Pan Maciej Bączyński (opiekun świetlicy) odpowiedział na pytania Komisji i przedstawił
obecny stan świetlicy. W roku ubiegłym uczęszczało do świetlicy 15 dzieci. Obecnie jest ich
mniej, ponieważ na tę chwilę pogoda nie sprzyja przychodzeniu na zajęcia. Jest jeszcze zbyt
ładnie, dzieci wolą spędzać ten czas na zabawie na dworze. W Złotnikach Wsi prowadzone są
zajęcia plastyczne i umuzykalniające. Co miesiąc opiekunowie przedstawiają do OPS
sprawozdanie z odbytych zajęć z dziećmi. Jeśli zajęcia będą atrakcyjne, to z pewnością
znajdą się chętne dzieci do uczestnictwa w tych zajęciach.
ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W ZIELĄTKOWIE.
Pani Ewa Kuleczka-Drausowska (opiekun świetlicy) odpowiedziała na pytania Komisji i
przedstawiła obecny stan świetlicy. Do świetlicy uczęszcza 15 dzieci, w tym 9 stałych. Dzieci
są bardzo chętne i z radością uczestniczą w zajęciach. Świetlica oferuje spacery, poznawanie
przyrody, zajęcia inspirowane porą roku oraz zajęcia plastyczne. Dzieci odrabiają w świetlicy
lekcje, spożywają posiłki i uczą się dobrego zachowania przy stole. Pani opiekun zgłosiła

potrzebę przyjęcia osoby do prowadzenia zajęć plastycznych. Przydałby się również telewizor
i rzutnik, aby dzieci w czasie niesprzyjającej pogody mogły obejrzeć program edukacyjny, czy
bajkę.
Pani Dyrektor OPS poinformowała prowadzących świetlice o zakazie prowadzenia zajęć z
pieczenia i gotowania ze względu na wymogi sanepidu.
Członkowie Komisji stwierdzili, że należy w szerszym zakresie informować mieszkańców o
istnieniu świetlic, co z pewnością przyciągnie większą liczbę dzieci na zajęcia.
Ad. 6 – 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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