Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 06.04.2018 roku.
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Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z dnia 23.02.2018 r.
Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszeń i Klubów sportowych z terenu Gminy Suchy Las.
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 na podstawie listy obecności.
Protokół z dnia 23.02.2018 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodniczący KS – dzisiejsze spotkanie jest po to, abyśmy poznali osiągnięcia Państwa
Stowarzyszeń i Klubów oraz mogli przedstawić je na forum Rady. Komisja Społeczna nie bierze udziału
w podziale środków z budżetu, ale ustala ogólną pulę.
Koło Wędkarskie Delfin Biedrusko – Jerzy Wesoły – jestem skarbnikiem Koła, które zrzesza 360
członków z całej Gminy. Mamy we władaniu 2 jeziora: Glinnowieckie i Chludowskie oraz stawy w
Biedrusku. Organizujemy rocznie 8 – 10 imprez rekreacyjnych dla wędkarzy i dzień dziecka. Są też
konkursy ekologiczne dla dzieci. Finansowanie mamy z budżetu gminy i z własnych składek.
Wykonujemy zarybianie i prace na rzecz koła (drogi dojazdowe na terenie poligonu). Ostatnio w
zarybianiu było: 504 kg lina, 485 kg karpia, 395 kg szczupaka. Ze zbiorników poligonowych odławiamy
ryby i zarybiamy zbiorniki własne. Akademia Rolnicza przeprowadziła badania Jeziora Glinnowieckiego.
Przewodniczący KS – macie wyniki tych badań?
Koło Wędkarskie Delfin Biedrusko – Jerzy Wesoły – tak, mamy. Przejrzystość jest większa niż
była, teraz jest do ok. 1 metra.
Koło Gospodyń Wiejskich Golęczewianki Ilona Ciok – od roku jesteśmy Stowarzyszeniem.
Korzystamy z grantów i środków gminnych, środków z Krainy 3 Rzek i wymiany barterowej ze
Stowarzyszeniem Red Box. Działamy nie tylko na terenie Golęczewa, ale również zapraszamy ościenne
miejscowości (impreza WIANKI – z Poznania, Wronek, Szamotuł). Wspólnie z kołami byliśmy na
konkursie potraw w Poroninie. Jesteśmy liderem tych wyjazdów, łącznie z rozliczeniem grantów za te
wyjazdy.

Przewodniczący KS – marzy mi się zorganizowanie u nas takiej imprezy jak w Tamasi i przeszczepienie
jej na nasz grunt - spotkanie kulinarne odbywające się na miejscu. Gotowanie od podstaw.
Koło Gospodyń Wiejskich Golęczewianki Ilona Ciok – jest to dobra propozycja na czas Dni Gminy.
Radny M. Jankowiak – chciałbym podziękować Kołu Gospodyń za wsparcie przy dwóch imprezach
organizowanych przez Red Box - Turnieju Mikołajkowego i WOŚP. Chciałbym także podkreślić bardzo
dobrą współpracę między tymi dwoma Stowarzyszeniami.
Basket Team Suchy Las Szymon Muszyński – jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Stowarzyszenie ma pod sobą 160 dzieci z różnych grup wiekowych. Skupiamy dzieci głównie z terenu
Suchego Lasu. W zeszłym roku uzyskaliśmy osobowość prawną. Basket działał wcześniej, ale pojawiły
się problemy. W pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że nie będzie koszykówki, bo nie ma wydolności
finansowej. Na pierwszym spotkaniu po tej wiadomości, pojawiło się 60 rodziców i postanowiliśmy
stworzyć to, co teraz mamy. Stowarzyszenie jest samofinansujące się – składki rodziców i sponsorów.
Bolączką jest brak jeszcze jednej sali do gry. Tydzień temu wróciliśmy z turnieju rozegranego w
Hiszpanii. Wystawiliśmy 4 drużyny do lat 12. Wygraliśmy z FC Barcelona. Jutro w GOS rozegrane zostaną
„Dni z koszykówką”. Prowadzi nas wspaniała trenerka p. Ilona Mądra. W stowarzyszeniu jest
merytoryka, pasja, pomoc prawna i księgowa.
Przewodniczący KS – cieszę się, że udało się Państwu odtworzyć koszykówkę w Gminie.
Radny M. Jankowiak – temat sali gimnastycznej często powraca. Przedstawiliśmy Wójtowi propozycję
zainstalowania balonu na sztucznej trawie. Firma stawiająca tę konstrukcję montowała również balon
na ul. Bułgarskiej w Poznaniu. Balon stoi od listopada do marca. Montaż trwa 1-2 dni. Produkcja balonu,
to 3-4 miesiące. Jest to potem nasza własność i serwis prowadzony przez firmę, od której go zakupiliśmy.
Pani Dyrektor Kustoń musi jeszcze sprawdzić rentowność sali dla godzin komercyjnych.
Suchary Suchy Las Jacek Burdziński – czy starczy jeszcze czasu na komercję? Jeśli te godziny mają
być w czasie naszych obecnych treningów, to z naszej strony nie będzie zgody. Jeśli od godzin 21 – 22
i weekendy, to tak. Zastanawiam się natomiast, jeśli chodzi o Basket, dlaczego tak świetnie rozwijająca
się drużyna, nagle nie ma środków przy tak dużym dofinansowaniu? Dlaczego cała ta sytuacja przeszła
bez echa? Jak to możliwe, że nie mieli pieniędzy na podstawowe rzeczy?
Basket Team Suchy Las Szymon Muszyński – ciągłości z poprzednią organizację nie ma żadnej.
Przewodniczący KS – dobrze, że to w końcu pękło i że nasze dzieci na tym skorzystały.
Suchary Suchy Las Jacek Burdziński – mamy w swoich szeregach 7 zespołów młodzieżowych i 1
seniorski, w sumie 252 zawodników. Uważamy, że dobrym postulatem jest większa kontrola nad
wszystkimi Stowarzyszeniami. Wypracowaliśmy 1591 godzin treningów przez rok. Wszyscy występujemy
w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Jesteśmy członkami związków sportowych i wiążą się z tym
dodatkowe koszty. Sukces, to osiągnięcie przez zespoły statusów pierwszoligowców. Dzieci trafiają do
nas po przedszkolu i zainteresowanie jest ogromne. Czuje się ducha klubu, który spaja zespoły. 95%

zawodników jest z terenu Gminy. Finanse, to 110 tys. zł z budżetu Gminy, co stanowi 1/3 budżetu.
Brakuje pieniędzy. Mamy składki od uczestników i pieniądze od sponsorów. Największą wartość
stanowią członkowie i ich rodzice. Od 4 lat mówimy o trudnościach związanych z nie spełnianiem
wymogów wymiarowych boiska. Nie mają one wymogów A klasy. A boisko trawiaste jest chyba po to,
aby ładnie wyglądać. Do tej pory udawało nam się warunkowo. Jesteśmy cały czas na granicy. Jeśli
będzie szansa awansu do ligi wojewódzkiej, to zaprzepaścimy ją ze względy na brak warunków. Niestety
nie ma realnej możliwości powiększenia boiska. Nie do pomyślenia jest, żeby z szatni na boisko
zawodnicy musieli przechodzić przez ulicę – niestety taką sytuację mamy. Dlaczego organizując sparing,
trzeba zgłaszać to 2-3 tygodnie wcześniej? Jeśli zgłosimy to później, to nie ma szans na rozegranie
spotkania, a boisko będzie w tym czasie i tak stało puste.
Radny Z. Hącia – czy Suchary są klubem komercyjnym? Macie ambicje Lecha Poznań. Te sale służą
też innym drużynom.
Suchary Suchy Las Jacek Burdziński – źle mnie Pan zrozumiał. Powiem na przykładzie: jeżeli np.
Red Box w środę zgłosi, że w sobotę chcą rozegrać spotkanie w grudniu przy 10 stopniach, to nie mogą
tego zrobić, bo nie zgłosili tego zamiaru z 2 tyg. wyprzedzeniem. Mimo tego i tak boisko będzie stało
puste.
Radny Z. Hącia – problem wynika z sytuacji administracyjnej GOS. Na tym poziomie należy to wyjaśnić.
Suchary Suchy Las Jacek Burdziński – po co angażować pracownika GOS? My podpisujemy
zobowiązanie, co do opieki nad obiektem.
Radny M. Jankowiak - nie zgadzam się z Panem, że boisko trawiaste jest dla ozdoby.
Przewodniczący KS – zgadzam się, że przepływ informacji powinien być lepszy, kontrola też powinna
być. Jeśli chodzi o Basket, to wiedzieliśmy, że finansujemy zespół, który jest w Poznaniu i nie byliśmy z
tego zadowoleni. Powinniśmy zrobić okrągły stół i przedyskutować, jakie mamy oczekiwania. Sport
powinien pomagać dzieciom w rozwoju, a my w pewnym momencie stajemy się zawodowcami. Na co
pozwala dzisiejsza infrastruktura?
Suchary Suchy Las Jacek Burdziński – pozwala na prowadzenie zajęć z dziećmi do poziomu
trampkarza, u juniorów już nie spełniamy wymogów. To ma wymiar społeczny. Są wymogi, które idą w
profesjonalnym kierunku, a my się nie dopasowujemy. Jeśli chodzi o boisko trawiaste, to nie miałem na
myśli, że jest ono do ozdoby, a to, że jest bardzo długi czas oczekiwania na wpuszczenie, a potem krótki
czas na korzystanie.
Radny Z. Hącia – bezsensowne jest zarządzenie PZPN. Wymagania są niestety nie do spełnienia.
Musimy zejść na ziemię. Te nakłady, o których mówimy są bardzo wysokie. Czy nas na to stać?
Radny R. Tasarz – celem każdego Stowarzyszenia jest jego rozwój, a nie ograniczaniem działalności.
Mówimy, że musimy coś zrobić, żeby dzieciom garby nie rosły i żeby oddychały świeżym powietrzem.
Jeśli nie stworzymy do tego zaplecza, to źle. Chylę czoła przed tymi, którym chce się chcieć. Proponuję

stworzenie fachowego zespołu i wyceny tego, co trzeba. Potem będzie można zamknąć temat i będzie
wiadomo, na czym stoimy.
Radny G. Rewers – póki mamy zapaleńców zajmujących się sportem, to jest dobrze. Gorzej, jeśli ich
zabraknie. Co wtedy z wybudowanymi obiektami?
Suchary Suchy Las Jacek Burdziński – nikt nie chce robić zawodowstwa. Nie chodzi o wielkie
pieniądze, a o to, aby nie powtarzać błędów. Już przed budową boiska była mowa, że wymiary nie są
odpowiednie. Jesteśmy stowarzyszeniem bezzyskowym.
Przewodniczący KS – wielka dyskusja przed nami: co możemy zrobić i na co nas stać. Bardzo podoba
mi się sformowanie, abyśmy nie popełniali błędów, do których już kiedyś doszło.
Klub Seniora przy Towarzystwie Przyjaciół Gminy Suchy Las, Pani Helena Pikuła –
obchodziliśmy 30 – lecie. Spotykamy się w auli u proboszcza ok. 3 x w roku. Organizujemy 5-dniową
wycieczkę i jednodniowe wyjazdy. Dużo jest u nas osób powyżej 80 roku życia. Mieliśmy dotację w
kwocie 5 tys. zł. Nigdy te pieniądze nie były przeznaczane na konsumpcję. W uzyskaniu dotacji
pomagają nam Państwo Głowaccy. Mamy 82 członków. W tym roku nie otrzymałyśmy żadnych
pieniędzy. W imieniu członków proszę o wsparcie.
Referat Oświaty i Sportu D. Szmit - TPGSL złożyło wniosek o dotację na rajdy rowerowe i na konkurs
wiedzy o Gminie Suchy Las. We wniosku nie było mowy o Klubie Seniora. Można się oczywiście starać
o pieniądze, ale z tego co się orientuję, to nie ma już środków na małe granty. Należy przychodzić na
spotkania przez nas organizowane. Zapraszam 16 kwietnia br. na 16.30 do sali Octopus.
Radny R. Tasarz – chciałbym zaapelować do działaczy, żeby nie oglądali się na swoich prezesów.
Każdy z nas, mieszkańców, może do 15 września każdego roku złożyć wniosek do budżetu.
Referat Oświaty i Sportu D. Szmit – wnioski wpływają do 15 września Ja zajmuję się obróbką
techniczną. Nie wiem nawet jakie wnioski wpływają. Jest pula pieniędzy zapisana w budżecie na
organizacje. Doszliśmy do dna wora. Konkursy są już rozstrzygnięte i nie ma pieniędzy w tej klasyfikacji
budżetowej. Być może jest możliwość przesunięcia.
Pani H. Pikuła – Pani Grażyna Głowacka mówiła, że będzie walczyć o mały grant.
Przewodniczący KS – miarą wielkości Gminy są Stowarzyszenia i chylę czoła przed tymi, którzy to
ciągną.
Stowarzyszenie Red Box Krzysztof Grzeszyk – też staramy się wyciągnąć dzieci sprzed
telewizorów. Jest wspaniały moment, żeby to wykorzystać. Dzieci są bardzo chętne. Najważniejszy jest
rozwój, a wyniki są drugorzędne. Też wygrywamy i awansujemy. Cieszymy się z każdych sukcesów.
Staramy się

to rozwijać. Mamy

200 piłkarzy.

Będziemy wprowadzać

dodatkowe

treningi

ogólnorozwojowe. Współpracujemy ze specjalistami w tym temacie. Z inicjatywy radnego Jankowiaka
powstało boisko trawiaste w Biedrusku. Brakowało tam boiska, a teraz dzieci będą mogły trenować.

Organizowaliśmy imprezy: Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy z gośćmi z Ukrainy oraz Igrzyska
Przedszkolaka.
Ilona Ciok – jak jest z zaproszeniami na Komisję. Gdyby nie przypadek, to nie wiedziałabym o
spotkaniu.
Przewodniczący KS – zaprasza Biuro Rady, a bazę mamy z Promocji Gminy. Dzwonił pan Siebiert, nie
mógł dotrzeć. Stowarzyszenie Przynęta również nie mogło dotrzeć, ale Pan Mikołaj Rybarczyk przysłał
sprawozdanie z działalności i zarys pracy – Przewodniczący KS odczytał ww. pismo.

Ad. 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Justyna Krawczyk

Przewodniczący:
Krzysztof Pilas

