Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 23.01.2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z dnia 16.11.2017 r.
5. Spotkanie w Klubie Dębowy Liść w Suchym Lesie.
6. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji. Powitał członków
Komisji i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia. Wszyscy członkowie
Komisji obecni.
Ad. 4.
Protokoły z dnia 19.11.2017 r. i 15.12.2017 r. zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas przedstawił zgromadzonym członkom Klubu
Dębowy Liść skład, rolę i zadania Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Sylwia Nowak – Kabacińska przypomniała
zgromadzonym historię Klubów – inicjatorem powstania Klubu Dębowy Liść była Pani Dyrektor
przy poparciu radnego Ryszarda Tasarza i Wójta Grzegorza Wojtery. Głównym celem
powstania była integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Suchy Las.
Dzięki tej inicjatywie narodziły się nowe przyjaźnie i wzajemna opieka.
Klub został powołany w marcu 2008 r. Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Istnieje przy w/w Ośrodku, który w pełni go finansuje i nadzoruje jego działalność. Siedziba
klubu znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Poziomkowej
11 w Suchym Lesie. Klub jest otwarty dwa dni w tygodniu: wtorki i czwartki od godz. 15.00 do

18.00. W lipcu i w sierpniu Klub jest czynny w poniedziałki i czwartki. Wówczas cykliczne
zajęcia zostają zawieszone. Od września na nowo są kontynuowane. Klub liczy ponad 100
członków i ciągle dołączają do niego nowe osoby. Koordynatorką klubu jest pracownik Ośrodka
Pomocy Społecznej: Ewa Hoffmann. Bogata oferta programowa klubu dostosowana do potrzeb
i możliwości seniorów przyciąga wielu amatorów zajęć komputerowych, plastycznych czy
ruchowych (aerobowych i tanecznych). Seniorzy mają możliwość korzystania raz w tygodniu
z nowoczesnego basenu Octopus mieszczącego się w pobliżu siedziby klubu. Każdego roku od
maja do września co miesiąc organizowane są jednodniowe wyjazdy w ciekawe zakątki
Wielkopolski, spacerując po lesie i zwiedzając nieznane miejsca biwakowe w okolicach
Poznania.
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w harmonogram zajęć. Jubilaci z danego miesiąca przynoszą swoje specjały-ciasta, owoce z
własnego ogródka. Klubowicz Zygmunt Urbaniak oprawia muzycznie uroczystości. Z jego
inicjatywy został utworzony chór, który miał swój premierowy występ na VIII Wojewódzkim
festynie Emerytów i Rencistów w Krzykosach w dniu 2 sierpnia 2009 roku. Od tego czasu
występował już w wielu domach pomocy społecznej, klubach seniora, hospicjum oraz w czasie
Dni Gminy Suchy Las w 2010 i 2011 roku. W klubie wspólnie obchodzone są Święta
Bożonarodzeniowe i Wielkanocne oraz spotykania się przy okazji innych świąt np. Dnia Kobiet,
Dnia Zakochanych itp. Organizowane są huczne imprezy karnawałowe i andrzejkowe.
Klub posiada swoja kronikę, albumy ze zdjęciami oraz specjalny zeszyt, w którym jedna z
seniorek umieszcza wszelkie informacje o działalności klubu, które znajdują się w prasie
lokalnej oraz wielkopolskiej. Wśród klubowiczów są poetki, malarki, muzycy, którzy wspierają
działalność klubu swoimi rozlicznymi talentami. Łącznie do 4 oddziałów Klubu należy ok. 350
osób.
Przewodniczący KS – ta inicjatywa to strzał w dziesiątkę. Ukłony dla Pani Sylwii i dla Pana
Ryszarda za pomysł i realizację.
Członek Klubu – dziękujemy osobie, której zawdzięczamy powstanie Klubu. Wcześniej się
nie znaliśmy. Teraz nawiązała się między nami wszystkimi więź. W momencie przejścia na
emeryturę powstaje pustka, którą wypełnia nam czas spędzony w Klubie. Tej osobie należy
się miejsce w Kronice Suchego Lasu. Dużo ludzi garnie się do Klubów i dzieje się tu dużo
dobrego. Dziękujemy Gminie i Panu Wójtowi.
Członkini Klubu – odkryto tu dużo talentów. Dziękujemy za Kółko Plastyczne i prosimy o klub
brydżowy. Ta forma aktywności jest wskazana dla osób w naszym wieku, ponieważ wspomaga
rozwój komórek mózgowych. Prośba dotyczy również współpracy z CKiBP.

O naszych

pokazach wiemy często tylko my. Mogę na każdy pokaz zrobić plakat i wywiesić w Centrum,
żeby więcej osób się dowiedziało.
Członek Klubu – nie mamy odpowiedniego sprzętu. Prosimy o profesjonalny sprzęt na
zabawy i koncerty: 2 głośniki i mikrofony. Przydałaby się też kilkudniowa wycieczka i dłuższy
pobyt na pływalni.
Dyrektor OPS S. Nowak – Kabacińska – miejmy świadomość, że jest 350 osób. Są to
spore koszty. Utrzymajmy obecny standard. Myślę raczej o inwestycji w salę rehabilitacyjną –
ze sprzętem i rehabilitantem.
Członek Klubu – jestem stażem najmłodszym członkiem Klubu. Atmosfera jest miła i
przychylna.
Członek Klubu – mamy 40 wyjazdów rocznie z naszym chórem i reprezentujemy Gminę.
Jeździmy na własny koszt. Gmina mogłaby spojrzeć na nas łaskawym okiem.
Dyrektor OPS S. Nowak – Kabacińska – wyjazdy są finansowane przez OPS. Jeśli chodzi
o chór, to mamy 3 tys. zł na Wasze wyjazdy. Nie chodzi o to, żeby jeździec wszędzie, ale
potrafić wybrać zaproszenia najbardziej odpowiednie. Starać się znaleźć złoty środek. Muszę
wydatkować nasz budżet racjonalnie. Staram się dzielić pieniądze sprawiedliwie. Nie znam
drugiego Klubu z tak bogatą ofertą jak ten.
Radny R. Tasarz – wczoraj byłem na uroczystości, na której nagradzano sportowców i tych,
którzy promują naszą Gminę. Może raz w roku nagrodzić tych, którzy promują naszą Gminę
również z Klubów. Zaakcentować to w Gazecie tak, aby mieszkańcy wiedzieli, co się u Państwa
dzieje.
Dyrektor OPS S Nowak – Kabacińska – może połączyć to z coroczną Galą Wolontariatu.
Radny Z. Hącia – inicjatywa w której uczestniczymy jest niezwykle cenna. Ludzie mają okazję
włączyć się w życie Gminy. W miarę możliwości możemy integrować się i jest to bardzo cenne.
Chciałbym też Państwu przypomnieć, że pływalnia to nie przyjemność, a rehabilitacja.
Pani Dyrektor OPS przedstawiła wszystkim zgromadzonym raport z odbytego 26 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suchym Lesie i podała informację o wspaniałym efekcie finału
w postaci 88149,78 PLN.
Przewodniczący KS – składam wniosek o organizację 27 Finału WOŚP.

Ad. 6.
•

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Członkowie Komisji Społecznej zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.

•

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Suchy Las a Miastem
Poznań, dotyczącego zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii
Kościołów i wyznań innych niż katolickie.
Członkowie Komisji Społecznej zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.

•

Projekt uchwały w sprawie zarządzania wyborów przewodniczącego zarządu osiedla
Biedrusko.
Członkowie Komisji Społecznej zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.

•

Projekt uchwały w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych
przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz
uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Suchy Las.
Członkowie Komisji Społecznej zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.

Ad. 7 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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