Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 14.06.2018 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las
Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia

Ad. 1 – 4.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie. Powitał członków Komisji i
zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności.
Ad. 5.
Przewodniczący KS – proszę opowiedzieć nam o roku minionym.
p. Dyrektor CKiBP – koszty wydarzeń w sezonie 2017/2018, to 311 tys. zł.: wystawy, spektakle,
koncerty, bilety. Uczestniczyły w tych wydarzeniach 7154 osoby. Wydatki, to 157 718 zł – zeszłoroczne
Dni Gminy. Jest za mało, niż potrzeba. Koszty zależą też od gwiazdy, która występuje. Zmieniły się
przepisy dot. pokazów pirotechnicznych i stąd również wzrost kosztów. Już pojutrze odbędą się obchody
Dni Gminy i zainteresowanie już teraz jest ogromne.
Przewodniczący KS – jak oceniacie wodę w CKiBP.
p. Matylda Strebejko – Komarowska – wody nie ma, na razie jest sucho i dach nie cieknie. Są
nieliczne przecieki i trwają prace lokalizacyjne, gdzie to się dzieje. Mamy problemy techniczne z
klimatyzacją. Chcieliśmy odmalować Centrum, ale się to nie uda, bo nas nie stać. Przybywa uczniów i
pracowni. Mamy nową grupę teatralną. Brakuje nam miejsca.
p. Dyrektor CKiBP – trudno będzie ofertę powiększyć o coś więcej, bo się nie wyrobimy. Mamy też
coraz większe zapotrzebowanie na korzystanie z sali widowiskowej i trudno to pogodzić z naszą bieżącą
działalnością. Mamy jednego pracownika technicznego i gospodarczego – godzinowo nie jesteśmy w
stanie tego pogodzić.
p. Matylda Strebejko – Komarowska – strefa edu-art działa podręcznikowo i się bilansuje , bo
jesteśmy wciąż konkurencyjni. Obowiązuje nas misja publiczna i prawo o finansach publicznych. Im
więcej zarobimy, tym więcej możemy zrobić.
p. Kierownik Biblioteki – księgozbiór się powiększa. Odbywają się lekcje biblioteczne. Do maja
gościliśmy już 500 dzieci. Uważamy, że edukacja biblioteczna powinna być wprowadzana od samej
maleńkości. Dzieci powinny być obyte z tym miejscem, żeby się nie bały. Prowadzimy projekt „Wielki,
mały człowiek”.

p. Dyrektor CKiBP – wychodzimy w teren. Organizowaliśmy Dzień Dziecka na pętli autobusowej na
ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie i zamierzamy organizować spotkania w różnych miejscach w Gminie.
W Chludowie realizujemy projekt wspólnie z CK Zamek „Nad brzegami Balatonu”.
Przewodniczący KS – uczestniczyłem w trzech wydarzeniach. Mieszkańcy fajnie się integrują.
Radny M. Jankowiak – proszę pomyśleć o włączeniu akcji czytelniczej przedszkolaków do igrzysk
przedszkolaków organizowanych co roku w czerwcu przez Red Box.
Radny Z. Hącia – filia biblioteki w Chludowie jest bardzo potrzebna. Ludzie często i chętnie czytają.
Jest tam bardzo ciasno.
p. Matylda Strebejko – Komarowska – jest nas za mało. Jest to kwestia bardzo poważna. Koszty
pracy wzrosły w Polsce, brakuje nam bibliotekarza i odczuwamy brak osoby od spraw technicznych. To
się zaczyna nawarstwiać. Jesteśmy korporacją za małe pieniądze. Nadrabiamy tym, że atmosfera jest
fajna, ale niestety wynagrodzenia niskie. Jest to poważny problem.
Przewodniczący KS – życzymy sukcesów i zapewniamy o naszej pomocy w okolicach wnioskowania
do budżetu.
Ad. 5.
Przewodniczący KS – zaopiniowanie wyboru ławników. Macie Państwo przed sobą wyciąg z protokołu.
Komisja Społeczna zaopiniowała oświadczenie o wyborze ławnika pozytywnie jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Komisja Społeczna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 6 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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