Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 16.11.2017 roku.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu z dnia 18.10.2017
roku.
4. Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie
oraz z Kierownikiem Biblioteki.
5. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
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 18.10.2017 roku został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący KS – w związku z projektem uchwały w sprawie rocznego Programu
Współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, gościmy dziś Pana Dariusza
Szmyta, pracownika Referatu Oświaty i Sportu. Jakie różnice są między obecnym, a
proponowanym Programem?
Pan D. Szmit – proponowany program nie wiele różni się od obecnego. Chciałem wiele
zapisów dodać, bo uznałem, że program dla organizacji będzie przez to bardziej
przejrzysty. W wielu gminach program pisze się na całą kadencję. Radca prawny jednak
uznał, że musimy bazować na programie wieloletnim. Zmieniła się podstawa prawna i
została dodana działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Zostaje też 10 % wkład
finansowy organizacji.
Przewodniczący KS – mieliście Państwo wypracować stopniowy wzrost tego
finansowania.
Pan D. Szmit – bardzo mało przedstawicieli organizacji przychodzi na spotkania. Na
konsultacjach było zaledwie 12 przedstawicieli. Napisałem uzasadnienie do projektu
uchwały i dołożony został załącznik dotyczący kryteriów oceny wniosku. Rozpoczęliśmy
również cykl szkoleń dla organizacji.
Radny M. Jankowiak – prezes naszego stowarzyszenia nie otrzymał informacji. Może
wysyłalibyście Państwo maile z informacją.

Radna U. Ćwiertnia – potwierdzam, że informacja była na stronach i w BIP-ie.
Przewodniczący KS – proszę uaktualnić bazę danych.
Na posiedzenie Komisji przybyli członkowie Sucholeskiego Zespołu Tańca Dworskiego
imienia Wojciecha Bogusławskiego Corona Florum, w związku z wnioskiem do Wójta
Gminy Suchy Las o 36 tyś. zł. dofinansowania.
Pan. Maciej Rąbalski i Pan Krzysztof Janowski - Sucholeski Zespół Tańca Dworskiego
imienia Wojciecha Bogusławskiego Corona Florum to jednoosobowa firma. Zespół
pierwsze kroki zaczął stawiać po 15 maja 2013 r. Swoją inaugurację miał na Balu
Napoleońskim w Brodnicy dnia 1 czerwca 2013 roku. Celem zespołu jest odtwarzanie
kultury dworskiej od renesansu do romantyzmu oraz co wyjątkowo rzadkie w Polsce
ceremoniału z XVIII wieku. Epoką wiodącą zespołu jest rokoko. Zespół prowadzi
działalność edukacyjną i taneczną. Organizuje bale historyczne i wieczorki tańcująco teatralne. Zespół wystawia sztuki historyczno-baletowe.
Pan. M Rąbalski i Pan K. Janowski – tak. Jest to bardzo elitarne zajęcie. Strój wart jest 3
tyś. zł., peruka potrafi kosztować 3 – 4 tyś. zł. Cały efekt robi wielkie wrażenie.
Wnioskowaliśmy tylko o 36 tyś. zł. Jeden instrument wart jest nawet 250 tyś. zł. Kwota
wnioskowana jest dokładnie uwarunkowana i podparta argumentami. Nie została wzięta
z znikąd. Kochamy to, co robimy i nie chcemy na tym zarabiać. Wniosek jest jedynym, jaki
złożyliśmy.
Radny M. Jankowiak – po wielkich bólach dla 100 dzieci z Biedruska uzyskaliśmy 10 tyś.
zł. Powinniśmy dbać o dzieci. Tam skala jest o wiele większa.
Przewodniczący KS – to Wójt będzie decydował do finansowaniu. Do nas skierował
wniosek do omówienia. Żadne porównanie nie będzie adekwatne.
Radny Z. Hącia – idea Panów jest słuszna i wyróżnia Gminę. Kultura jest szeroko
rozumiana, również w jej skład wchodzi taniec dworski.
Ad. 4.
Przewodniczący KS – za każdym razem, kiedy się z Państwem spotykamy jest nam
niezmiernie miło. Prosimy o informację jak kształtuje się działalność CKiBP oraz jakie są
plany na niedaleką przyszłość?
Dyrektor A. Ogórkiewicz – Zainteresowanie naszą oferta, która się w tym roku jeszcze
rozwinęła, jest bardzo duże. Planowaliśmy przyjąć w tym roku 700 uczestników. Na rok
przyszły zaplanować 750 przyjęć, a na tę chwilę mamy już 800 osób. To nas cieszy i
zdumiewa, jaki jest szturm na tę dziedzinę kultury. Wszystkie zajęcia odbywają się w
przeznaczonych do tego pomieszczeniach. Jest to nasza powinność i źródło dochodu,
klient i uczestnik byli zadowoleni. Dochód przeznaczamy na działalność statutową. Z 40

zakładanych imprez, mamy 50. Zmieniliśmy na mój wniosek zasady wnoszenia opłat za
uczestnictwo. Uszczelniliśmy ściąganie opłat. Jeśli nie ma opłaty, to nie ma uczestnictwa
w zajęciach. Oczywiście pod uwagę bierzemy również sytuacje wyjątkowe.
Kierownik Biblioteki Pani Monika Majewska-Szymkowiak – bardzo wzrósł poziom
czytelnictwa w porównaniu do lat ubiegłych. Na tę chwile mamy 4000 wizyt więcej niż
rok temu. Posiadamy księgozbiór o wartości : 1 380 000 w Suchym Lesie i w filiach.
Prowadzimy szereg działań promujących czytelnictwo. Jest duże zapotrzebowanie na
tego typu działania. Biblioteka swą działalnością obejmuje: obsługę wypożyczeń na
zewnątrz, udostępnianie zbiorów na miejscu, dowożenie książek do domu osobom
starszym i niepełnosprawnym, działalność informacyjną, udzielanie informacji
rzeczowych i bibliograficznych, wypożyczenia międzybiblioteczne, udostępnianie
czasopism. Brakuje nam etatu bibliotekarza. Biorąc pod uwagę zmiany, które są
szykowane w przyszłym roku: wprowadzenie RODO i zmiany w opracowaniach
bibliografii – to zapotrzebowanie na etat jest bardzo wyraźne. Konieczna może stać się
wymiana serwera i oprogramowania. Chciałabym Państwu zakomunikować, że w
przyszłym roku Biblioteka obchodzi 70 – lecie istnienia. Planujemy zorganizować więcej
spotkań.
Radny M. Jankowiak – ilu macie Państwo czytelników?
Pani Kierownik Biblioteki – 5373 osoby.
Radny Z. Hącia – oferta jest bardzo bogata i przyciąga czytelników również spoza Gminy.
Mamy szczęście do bardzo dobrych bibliotekarzy. Dobrze byłoby, aby cały budynek w
Chludowie służył bibliotece.
Dyrektor A. Ogórkiewicz – szczerze mogę powiedzieć, że mamy zespół bardzo dobrych
fachowców. Wnioskowałem o podwyżkę 20% dla wszystkich pracowników. Byłaby to
dotacja w wysokości 200 tyś. zł. Kwota wynagrodzenia 3300 zł. brutto nie jest
wystarczająca. Obawiam się, że dobrzy fachowcy mogliby od nas odejść. Wnioski o
dotację celową, to również serwer i oprogramowanie biblioteczne. Kolejna sprawa, to
monitoring obiektu – kwota 30 tyś. zł. oraz oko tarowanie sali widowiskowej w kwocie 12
tys. zł.
Ad. 5.
 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok
2018.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
 Projekt uchwały uchylającej uchwałę nr XXXV/380/17 Rady Gminy Suchy Las z
dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie majątkowej Gminy: „Kompleksowa
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym
Lesie”.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
 Projekt uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Biedrusku w Zespole Szkół
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Biedrusku w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w
Biedrusku.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Chludowie w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie w
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chludowie w Zespole Szkół im. o. Mariana
Żelazka w Chludowie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana
Pawła II w Suchym Lesie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pt.:
„Radosne Przedszkole w Biedrusku” Nr RPWP.08.01.01-30-0030/17.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
 Projekt uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Las z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
 Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika – ławki z postacią Wojciecha
Bogusławskiego.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Radny M. Jankowiak – co do opinii na temat wniosku Corona Florum, to moja opinia jest
negatywna.
Radny G. Rewers – dla mnie wyznacznikiem są Chludowianie.
Radna U. Ćwiertnia – interesuje mnie termin złożenia wniosku. Wydaje mi się, że został
on złożony po terminie składania wniosków do budżetu. Jeśli tak było, to nie ma więc nad
czym dyskutować. Wniosek został złożony za późno.

Przewodniczący KS – będziemy głosować nad samą ideą pomocy. Wielkość kwoty zostaje
w dyspozycji Wójta.
Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie: 5 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ad. 6 – 7.
Przewodniczący KS poinformował radnych o otrzymanym od Pana P. Andrzejewskiego
harmonogramie obchodów 800 – lecia Suchego Lasu.
Radny R. Tasarz – co raz więcej dzieci niepełnosprawnych dowożonych jest do szkół w
Poznaniu. Otrzymałem informację, że rodzicie będą składać wniosek do Pana Wójta o
zakup kolejnego busa.
Przewodniczący KS – informuje Państwa, że z własnej inicjatywy jadę do Szkoły w
Chludowie sprawdzić postępy prac – termomodernizację i malowanie sal.
Ad. 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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