Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 25.07.2018r., godz. 8:30

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z poprzednich Komisji.
Wizytacja letnich półkolonii organizowanych przez OPS w Suchym Lesie.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
25.07.2018 r. o godzinie 8:30 witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności –
wszyscy członkowie Komisji obecni.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Komisja głosowała za przyjęciem protokołów z posiedzeń Komisji w dniu:
- 12.06.2018 r. - przyjęty jednogłośnie.
- 14.06.2018 r. - przyjęty jednogłośnie.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się od wizyty w OPS w Suchym Lesie. Pani Dyrektor
Sylwa Nowak-Kabacińska poinformowała o następujących kwestiach:
- w półkoloniach biorą udział 364 osoby:
• SP nr 1 w Suchym Lesie – 37
• SP nr 2 w Suchym Lesie – 142
• Złotkowo – 52
• Golęczewo – 48
• Chludowo – 43
• Biedrusko – 18
• Złotniki - 24
- zatrudnionych jest 7 kierowników i 29 wychowawców
- programy półkolonii zamieszczone są na stronie internetowej
- wydatki bieżące wynoszą 32 700 zł
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- wynagrodzenia wynoszą: 1 300 zł dla kierowników i 1 100 zł dla wychowawców (łącznie
41 000 zł)
- łączna kwota zaplanowana na półkolonie kształtuje się na poziomie ok. 74 000 zł.
Pani Dyrektor zaznaczyła, że jak co roku pojawił się problem z kadrą. Pani Dyrektor
powołuje wyłącznie kierowników, a oni sami dobierają wychowawców.
Radny Z. Hącia podziękował p. Dyrektor za częściowe sfinansowanie Parafiady w
Chludowie. Dodał, że w tym roku wzięło udział w imprezie ok. 400 osób. Zaznaczył, że jest to
największa parafialna impreza sportowa spośród kilkunastu istniejących parafii. Radny
wspomniał również o zasługach werbisty Ojca Piotrowskiego w organizacji tej imprezy.
Przewodniczący Komisji zapytał o programy realizowane przez OPS:
- „Dobry Start” – p. Dyrektor poinformowała, że do dnia 24 lipca br. wpłynęło 699
wniosków, a wydano 689 decyzji. Wszystkie wnioski zostały złożone przez internet. Dyrektor
zaznaczyła, że oszacowano ilość wniosków na ok. 3,5 tys. Od sierpnia wnioski będzie można
składać osobiście.
- „500+” - wpłynęły 244 wnioski, wydano 221 decyzji. We wnioskach ciągle pojawiają się
błędy. Wnioskodawcy wzywani są do naniesienia poprawek, co wydłuża czas realizacji zadań.
Koszty wezwań pokrywane są z dotacji przeznaczonej na obsługę i wypłatę świadczenia.
- „300+” – pieniądze jeszcze nie zostały przekazane. Pani Dyrektor czeka na zmianę w
planie finansowym.
Pani Dyrektor zaznaczyła, że 3 osoby zatrudnione w świadczeniach rodzinnych nie dałyby
rady obsłużyć tych programów, dlatego 2 pracowników dodatkowo pomaga w realizacji
zadań. Dodała, że jak będzie potrzeba, to Panie będą pracować w nadgodzinach lub zostanie
zatrudniona osoba na umowę zlecenia. Poinformowała również, że zwolnił się jeden z
pracowników socjalnych, ale została już zatrudniona nowa osoba.
Przewodniczący Komisji zapytał o powołanie zespołu ds. Rewitalizacji. Pani Dyrektor
poinformowała, że ogłoszenie zostało wywieszone. Wkrótce zostaną rozesłane zaproszenia i
ankieta do wypełnienia. Dodała, że Program Rewitalizacji był kontrolowany przez Urząd
Marszałkowski. Praca została oceniona pozytywnie, bez uwag.
W dalszej kolejności Komisja udała się do Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie.
Kierownik półkolonii p. Lidia Grzeszczyk przekazała następujące informacje:
- w półkoloniach uczestniczy 142 dzieci; w tym 107 do 10 roku życia i 35 powyżej 10 lat
- program półkolonii częściowo powtarza się co roku np.: basen i kręgielnia; ze względu
na koszty zrezygnowano tym razem z rejsu statkiem po Warcie, natomiast ze względu na
pogodę dzieci nie były w Strzeszynku i nad Rusałką
- zajęcia sportowe odbyły się w szkole przy ul. Konwaliowej
- dzieci wyjechały również do kina
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- ze względu na ograniczenie kosztów przejazdów, dzieci spacerem dochodzą do
Podolan i stamtąd dojeżdżają do miasta – taniej i więcej miejsca w autobusie dla dużej grupy;
oszczędności zostały również poczynione przy zakupie biletów 30-osobowych ważnych przez
10 godzin
- kadra wychowawcza jest sprawdzona
- półkolonie przebiegają bez problemów (jedno dziecko zgubiło plecak i w związku z tym
przeglądany jest monitoring).
Przewodniczący Komisji przekazał, że Dyrektor OPS-u podkreśliła wyjątkowość p.
Grzeszczyk jako wieloletniego wychowawcy półkolonii.
Podziękowano p. Kierownik za przyjęcie i udzielenie informacji.
Następnie Komisja udała się na półkolonie do Złotnik-Wsi. Pani kierownik Bożena Kulas
poinformowała, że w półkoloniach uczestniczą 24 osoby. Młodsza grupa udała się już
spacerem do Strzeszynka, a starsza wyruszy wkrótce. Pani kierownik dodała, że w tym roku
zrezygnowała z jedzenia, dzieci przynoszą prowiant ze sobą. Zabezpieczona jest tylko woda.
Większość uczestników mieszka w Złotnikach, część jest z Suchego Lasu i Poznania. W ciągu
10 dni dzieci miały zaplanowane 7 wyjazdów i 2 wyjścia do Strzeszynka. Pani Kierownik przy
okazji spotkania zawnioskowała o większą kwotę wynagrodzenia dla wychowawców. Od
kilku lat kwota nie ulega zmianie.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w sierpniu Komisja spotka się w GOS-ie.
Zaplanowana jest wizytacja boisk sportowych oraz podziemia basenu.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji K. Pilas
zakończył posiedzenie Komisji o godzinie 10:30.

Sporządziła:
Dorota Majchrzak

Przewodniczący KS:
Krzysztof Pilas
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