Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 23.02.2018 r.
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Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z dnia 23.01.18. r.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję lutową.
Wizytacja zimowisk – Złotkowo i Chludowo.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia

Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji. Powitał członków
Komisji i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia – 5 radnych obecnych. Radna
U. Ćwiertnia nieobecna, usprawiedliwiona.
Ad. 4.
Protokół z dnia 23.01.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
•
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił p. Rafał Urbaniak Kierownik Referatu Zamówień i
Środków Zewnętrznych. Poinformował, że Urząd Marszałkowski zgłosił nieliczne – techniczne uwagi
dotyczące zapisu niektórych informacji zawartych w GPR. Zmiana uchwały z października 2017 r. jest
konieczna, aby móc ubiegać się o środki zewnętrzne, zwłaszcza na działania rewitalizacyjne. Zmiany
dotyczą np.: spisu treści, wizualizacji mapy, zmiany wyrazów, stylistyki zdań i interpunkcji. Urząd
Marszałkowski nie zgłosił żadnych merytorycznych uwag, a obecny projekt został już przez służby
Marszałka zaakceptowany. Program po przyjęciu przez Radę Gminy, będzie można raz w roku
aktualizować. Pan Urbaniak dodał, że kolejnym krokiem będzie powołanie komitetu ds. rewitalizacji.
Zdaniem p. Urbaniaka bardzo mało mieszkańców wykazało zainteresowanie spotkaniami w sprawie
rewitalizacji i ma to swoje odzwierciedlenie w GPR, jako pewna dysfunkcja społeczna.
Głosowanie – jednogłośnie za projektem uchwały.
•
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, prowadzonych przez
Gminę Suchy Las do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Przewodniczący Komisji poinformował, że jest po rozmowie z Dyrektorem Krajewskim, który
wyjaśnił, że zmiana wynika z porządkowania przepisów. Aby wykorzystać w pełni możliwości szkoły,
dzieci z obwodu pierwszego przechodzą do obwodu drugiego.
Głosowanie – jednogłośnie za projektem uchwały.
•

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 rok.

Pani Dyrektor S. Nowak-Kabacińska wyjaśniła, że w tym roku po raz ostatni Program
Narkotykowy i Alkoholowy są podejmowane odrębnymi uchwałami. W przyszłym roku będzie to
jeden dokument. Nowością ujętą w Programie jest Chludowo. W miejsce Klubu Roman powstał punkt
konsultacyjny połączony z klubem abstynenta. Klub jest prowadzony przez panią psycholog, która
jest jednocześnie terapeutką. Pani Dyrektor bardzo pozytywnie oceniła jej pracę. Dodała również, że
zapotrzebowanie na takie działania jest bardzo duże, mogłoby dotyczyć młodzieży z całego tereny
gminy. Niezbędny jest jednak remont klubu. Pani Dyrektor jako źródło finansowania podała pieniądze
z AA, które nie zostały wykorzystane w 2017 r.
Głosowanie – jednogłośnie za projektem uchwały.
•
Oświadczenie w sprawie ustanowienia w gminie Suchy Las roku 2018 „Rokiem jubileuszu
800-lecia Suchego Lasu”.
Głosowanie – jednogłośnie za projektem uchwały.

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji poruszył temat listu odczytanego na ostatniej
sesji Rady Gminy, w sprawie historycznych źródeł powstania miejscowości Suchy Las. Zaznaczył, że
uznajemy w tym momencie pierwszą datę wzmianki o Suchym Lesie, czyli 1218 rok. Poinformował,
że złoży do Wójta Gminy pismo z prośbą o zorganizowanie debaty historycznej, która mogłaby mieć
miejsce w trakcie obchodów 800-lecia Suchego Lasu. Zdaniem radnego Z. Hąci dyskusja powinna
odnieść się do wszystkich miejscowości na terenie gminy. Przewodniczący Komisji stwierdził, że na
bazie takiej dyskusji mogłoby powstać opracowanie, które w przyszłości może posłużyć do napisania
np.: pracy magisterskiej. Radny R. Tasarz zaproponował poszukanie dokumentów archiwalnych.
Zdaniem radnego dokumenty poświadczające o powstaniu miejscowości, powinny posiadać
pieczęcie potwierdzające ten fakt.
Głosowanie w sprawie złożenia wniosku – jednogłośnie za.
Ad. 6.
Pani Dyrektor S. Nowak-Kabacińska poinformowała, że z organizowanych przez OPS
zimowiskach łącznie korzysta 191 dzieci (nieznaczny wzrost w stosunku do ubiegłego roku).
Zimowiska organizowane są w 5 placówkach. Liczebność: Suchy Las – 64, Golęczewo – 34, Biedrusko
– 23, Złotkowo – 44, Chludowo – 26. Na pytanie Przewodniczącego Komisji w sprawie podniesienia
opłat za udział w zimowiskach, p. Dyrektor poinformowała, że nie było takiej zmiany. Jej zdaniem
powinno się zaplanować większy budżet na ten cel w 2019 r. Rodzice płacą za udział w zimowisku 60
zł (z terenu gminy) i 100 zł (spoza terenu gminy). Rodzice korzystają również ze zniżek np.: z Karty
Dużej Rodziny.
Przewodniczący Komisji poinformował, że zestaw nagłaśniający dla klubu Dębowy Liść, o
którym była mowa na styczniowym posiedzeniu, zostanie zakupiony przez OPS. Nie ma więc
potrzeby składania wniosku do Wójta.

ZŁOTKOWO
Kierownikiem placówki jest p. Marzanna Szymczak. W zimowisku uczestniczą 44 osoby, na 3
wychowawców. Pani Kierownik zaznaczyła, że mogłoby brać udział w zimowisku nawet 50 osób,
niestety świetlica jest zbyt mała. Najmłodsze dziecko jest z zerówki, najstarsze z 6 klasy. Jest 20
chłopców i 18 dziewczynek. W trakcie wizyty dzieci miały zajęcia z klaunem. Na koniec dnia
zaplanowano poczęstunek watą cukrową.

CHLUDOWO
Kierownikiem placówki jest p. Mateusz Margraf. Grupa liczy 26 dzieci. Najstarsze dziecko jest
z 7 klasy, najmłodsze ma 7 lat. Średnia frekwencja wynosi 19-20 osób. Pan Kierownik zorganizował
wyjazd na pływalnię, kręgielnię, do kina oraz do muzeum archeologicznego na ekspozycję „zabawki
w średniowieczu”. Na miejscu odbywają się zajęcia sportowe, plastyczne i komputerowe. Pan
Kierownik dodał, że są duże problemy ze znalezieniem kadry.
W trakcie posiedzenia dotarł p. Dyrektor Antkowiak. Przewodniczący Komisji poprosił o
przekazanie informacji w następujących kwestiach:
- malowanie szkoły – prace są na ukończeniu; brak problemów z wykonawcą, małe poprawki zostaną
wykonane jedynie w Golęczewie
- podwyżki dla pionu administracyjnego – decyzja o podwyżkach nie została na razie podjęta; została
przygotowana ankieta związana z wynagrodzeniami
- wymiana sprzętu komputerowego – szkoła otrzymała 12 nowych komputerów – wymieniono w
salach lekcyjnych; pracownia komputerowa czeka na 20 komputerów
- termomodernizacja szkoły – odczuwalnie jest cieplej w szkole; o oszczędnościach będzie można
powiedzieć dopiero w 2019 r. Fotowoltaika jest od 1 stycznia włączona przez cały czas. Produkuje
energię, która wysyłana jest do sieci – 80% jest konsumowane przez szkołę, a 20% pozostaje u
operatora
- remont dziedzińca – w bieżącym roku przeznaczona jest kwota 40 tys. zł na projekt, realizacja
nastąpi w roku 2019. Przewodniczący Komisji dodał, że inwestycja powinna objąć teren wokół szkoły
oraz boisko.
Pan Dyrektor poinformował, że 6 nauczycieli wybrało się na urlop zdrowotny. Brakuje w
szkole jednego polonisty. Musiał więc wspomóc panie polonistki i przejął część lekcji. Inaczej panie
pracowałyby po 27-28 godzin lekcyjnych.
Na pytanie radnego Z. Hąci o aulę, Dyrektor wyjaśnił, że jest ona wręcz niezbędna w szkole.
Wszystkie uroczystości odbywają się na korytarzu. Dyrektor zaproponował wykonanie łącznika
między salą gimnastyczną a budynkiem starego baru. Zdaniem Dyrektora takie rozwiązanie ułatwi
przemieszczanie się dzieci do auli, pozwoli na zaoszczędzenie czasu.

Ad. 7 - 9.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 11.00.
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