Protokół z posiedzenia
KOMISJI SPOŁECZNEJ
Rady Gminy Suchy Las, dnia 8.01.2015 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Opinia projektu budżetu na 2015 rok.
Plan pracy Komisji na 2015 rok.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie prac Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 8.01.2015 r.
o godz. 16:30, witając członków Komisji oraz zgromadzone osoby. Następnie przewodniczący
stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności - 6 członków komisji obecnych.
W posiedzeniu uczestniczyli również: radni M. Przybylski i D. Matysiak, Skarbnik M. Wojtaszewska,
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu V. Pałącarz, Dyrektor OPS S. Nowak-Kabacińska, Kierownik
Referatu Organizacyjnego K. Ślęzak, Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego
i Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych A. Rewers-Taterka,
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie J. Krajewski, Dyrektor Zespołu Szkół
im. o. Mariana Żelazka w Chludowie K. Antkowiak, Kierownik Filii Zespołu Szkół
im. o. Mariana Żelazka w Golęczewie D. Kamińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie B. Radomska, Dyrektor Przedszkola „Leśnych Ludków”
w Suchym Lesie A. Michalak, Dyrektor Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp.
w Biedrusku G. Matysiak, Dyrektor GOS K. Linkowski, Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Suchym Lesie U. Habrych, Przedstawiciele Orkiestry Dętej z Chludowa – Kapelmistrz
K. Żeleśkiewicz, Prezes Stowarzyszenia G. Warzybok, Wiceprezes Stowarzyszenia M. Wojtyna, Sołtys
wsi Złotniki-Wieś R. Janasik oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las-Wschód A. Ankiewicz.
Komisja jednogłośnie sześcioma głosami za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.
Następnie Przewodniczący Komisji otwierając dyskusję na temat projektu budżetu Gminy
na 2015 rok przekazał głos zaproszonym gościom, którzy wyrazili swoje opinie:
 Dyrektor Przedszkola „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie A. Michalak
Pani Dyrektor poinformowała, że projekt budżetu zabezpiecza potrzeby Przedszkola; jedynym
mankamentem są wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – od 2007 roku nie było
regulacji wynagrodzenia, a pracownicy domagają się podwyżek na poziomie 15-20 %.
Skarbnik M. Wojtaszewska poinformowała, że regulacji wynagrodzeń dla kadry niepedagogicznej
w szkołach i przedszkolach nie było od 2007 r., natomiast dla pozostałych pracowników
administracyjnych nie było od 2011 roku. Skarbnik M. Wojtaszewska dodała, że uzgodniła
z Wójtem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie regulacji kompleksowo – dla
wszystkich pracowników administracyjnych i obsługi. W projekcie budżetu (w rezerwie) ujęto
kwotę na ewentualną regulację wynagrodzeń na poziomie 3-5 %, jednakże powinien w tej sprawie
wpłynąć wniosek od Rady Gminy do Wójta, o ujęcie tego w autopoprawkach.
 Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie U. Habrych
Pani Dyrektor poinformowała, że nie ma zastrzeżeń do dotacji podmiotowej i zapytała
o możliwość otrzymania w ciągu roku dotacji celowej. Skarbnik M. Wojtaszewska wyjaśniła,
że dotacja celowa będzie mogła być przyznana w II połowie roku, po przeanalizowaniu dochodów
za I półrocze lub po złożeniu przez Komisję wniosku w tej sprawie.
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K. Żeleśkiewicz Kapelmistrz Orkiestry poinformował, że Stowarzyszenie nie ma zastrzeżeń do
projektu budżetu, jednakże Stowarzyszenie złożyło dodatkowy wniosek o dofinansowanie wyjazdu
koncertowego do Chorwacji, w kwocie 40 tys. zł. Radny D. Matysiak zapytał, w jakiej części wyjazd
ten będzie finansowany ze środków własnych. Kapelmistrz Orkiestry K. Żeleśkiewicz odpowiedział,
że dofinansowanie z budżetu Gminy w wysokości 40 tys. zł stanowiłoby ok. 60 % wszystkich
kosztów wyjazdu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie B. Radomska
Pani Dyrektor poinformowała, że akceptuje plan finansowy. Dyrektor B. Radomska dodała, że nie
jest w stanie określić na dzień dzisiejszy liczby oddziałów klas pierwszych, które będą rozpoczynały
zajęcia do 1.09.2015 r. Zwiększona liczba oddziałów klas pierwszych będzie generowała
dodatkowe koszty. Dodatkowe środki na funkcjonowanie Szkoły i jej filii przeznaczone są w
rezerwie oświatowej. W rezerwie oświatowej znajdują się również środki na niezbędne prace
remontowe – remont dachu nad salą gimnastyczną i toalet, środki na wygłuszenie świetlicy, które
szkoła pozyskała z Fundacji PZU, środki na odgrzybianie parteru w Szkole Podstawowej. Dyrektor
B. Radomska dodała, że w tym roku Szkoła będzie obchodzić swoje 60-lecie, w związku z tym
wydarzeniem planowane jest zorganizowanie festynu wraz z Radą Rodziców. Pani Dyrektor
dodała, że popiera wniosek Pani Dyrektor A. Michalak w sprawie regulacji wynagrodzeń.
Dyrektor Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku G. Matysiak
Pani Dyrektor poinformowała, że dofinansowanie zaplanowane w budżecie jest wystarczające na
funkcjonowanie Zespołu Szkół. Dyrektor G. Matysiak podkreśliła, że należałoby uwzględnić
podwyżki dla pracowników administracyjnych i obsługi. Radny K. Pilas zapytał, jak wygląda
sytuacja w przedszkolu w Biedrusku. Pani Dyrektor G. Matysiak m.in. poinformowała,
że w przedszkolu obecnie działają cztery oddziały przedszkolne (dwa liczące po 25 dzieci, jeden
liczący 12 i jeden liczący 20 dzieci); wykorzystane są wszystkie dostępne pomieszczenia; analizując
dane z ewidencji ludności można wywnioskować, że w tym roku będzie problem z przyjęciem
wszystkich dzieci do przedszkola; żaden z budynków oświatowych w Biedrusku od początku do
końca nie spełniał wymagań oświatowych (są to stare powojskowe budynki), dlatego należałoby
się zastanowić nad rozwojem bezy oświatowej; w tym roku szkolnym uruchomiono jeden oddział
dzieci 6-letnich przy szkole, do którego rodzice mogli zapisywać dzieci, które jeszcze nie poszły do I
klasy (jeszcze w tym roku rodzice mieli wybór).
Kierownik Filii Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Golęczewie D. Kamińska
Pani Kierownik podziękowała za wyremontowanie jednej z sal i zamontowanie tablicy
multimedialnej, która bardzo przyda w szkole w Golęczewie. Kierownik D. Kamińska dodała,
że podobnie, jak w Biedrusku, w szkole w Golęczewie zajęte są wszystkie dostępne pomieszczenia,
oprócz tego brakuje szatni, biblioteka jest na korytarzu, brak pokoju nauczycielskiego, brak sali
świetlicowej – dzieci przebywają w salach lekcyjnych; szkoła jest zapełniona dziećmi, jednakże
grupy nie są zbyt duże z uwagi na wielkość sal. Pani Kierownik wnioskowała również o zwiększenie
o jeden etat pracowników obsługi szkoły, gdyż dwie osoby w obecnej sytuacji nie są w stanie sobie
poradzić z wszystkimi obowiązkami.
Dyrektor Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie K. Antkowiak
Zdaniem Dyrektora K. Antkowiaka plan finansowy jest bardzo rozsądnie zaplanowany
i zabezpiecza funkcjonowanie Zespołu Szkół. Dyrektor K. Antkowiak zwrócił uwagę na złożone
wnioski inwestycyjne i teleinformatyczne i poprosił o ich zrealizowanie – budynek Zespołu Szkół
w Chludowie wymaga termomodernizacji, dach budynku szkoły w Golęczewie wymaga remontu,
dokończenie realizacji monitoringu w Szkole w Chludowie, zaopatrzenie sal w projektory i tablice
multimedialne.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej S. Nowak-Kabacińska
Pani Dyrektor poinformowała, że nie wnosi zastrzeżeń do projektu budżetu 2015 r.
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie J. Krajewski
Pan Dyrektor poinformował, że projekt budżetu zapewnia środki na bieżące funkcjonowanie
placówki w 2015 r. J. Krajewski dodał, że kwestia podwyżek został już omówiona, ponadto złożone
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zostały dwa wnioski inwestycyjne – remont szybów wentylacyjnych oraz przebudowa sali
aktywnej rekreacji. Skarbnik M. Wojtaszewska podkreśliła, że w budżecie zapewniono środki na
porządzenie projektu przebudowy sali oraz w WPF-ie zaplanowano środki na projekt i budowę
szkoły w Golęczewie – jak tylko zostanie uchwalony plan miejscowy dla terenu, na którym miałaby
powstać szkoła rozpocznie się jej projektowanie.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie K. Linkowski
Dyrektor K. Linkowski m.in. poinformował, że: połączenie GOS-u i pływalni spowodowało,
że powstała bardzo duża jednostka, w związku z tym poczyniono bardzo dużo działań
reorganizacyjnych, dzięki którym uzyskano spore oszczędności; dzięki oszczędnościom udało się
zrealizować jeden z wniosków do budżetu na 2015 rok – jeszcze w 2014 roku zakupiono drugi
ciągnik do obsługi boisk sportowych (obecnie GOS obsługuje 15 boisk). Dyrektor K. Linkowski
poinformował, że nie ma zastrzeżeń do projektu budżetu, poza jedną pomyłką – nie uwzględniono
wniosku o dotację do obsługi sali gimnastycznej mieszczącej się przy filii Szkoły Podstawowej, przy
ulicy Konwaliowej. Dyrektor K. Linkowski dodał, że wniosek został powtórzony i będzie
uwzględniony w autopoprawkach Wójta.
Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy K. Ślęzak
Pani Kierownik poinformowała, że nie ma żadnych uwag do projektu budżetu w dziale dotyczącym
ochrony zdrowia – zaplanowano odpowiednie kwoty pozwalające na realizację zadań, w tym
zwiększono do 35 tys. zł kwotę przeznaczoną na profilaktykę stomatologiczną w szkołach.
Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych A. Rewers-Taterka
Pani Kierownik poinformowała, że nie wnosi uwag do projektu budżetu. Kierownik Referatu
Administracyjno-Gospodarczego poinformowała, że przed chwilą Pani Dyrektor CKiBP zgłosiła,
że chciałaby po raz kolejny zorganizować wakacje dla dzieci w Poroninie i należałoby to
uwzględnić w autopoprawkach Wójta.
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu V. Pałącarz
Pani Kierownik wskazała, że do projektu budżetu zgłoszono trzy uwagi, które zostaną
uwzględnione w autopoprawkach, poprzez dodanie odpowiednich paragrafów:
- dofinansowanie zadań rządowych (złożono wniosek o dofinansowanie nauki pływania, Gmina
będzie musiała pokryć 50 % kosztów);
- finansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych będzie inaczej wyglądało, m.in. będzie można
doposażać sale w szkołach;
- zapewnienie środków na wykonywanie bieżących napraw pozagwarancyjnych w budynku filii
Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.

Radny G. Rewers, podsumowując wszystkie powyższe opinie budżetu, wskazał, że należałoby
poważnie podejść do tematu podwyżek wynagrodzeń dla pracowników najmniej uposażonych.
Ponadto swoje uwagi do projektu budżetu zgłosili:
 Radny Z. Hącia – w imieniu Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie” wnioskował o przeznaczenie
dodatkowej kwoty w wysokości 15 tys. zł na dofinansowanie koncertu z okazji 15-lecia Zespołu.
 Radny D. Matysiak – w imieniu Stowarzyszenia Półnutki z Biedruska (prowadzącego m.in. zajęcia
integracyjno-muzyczne dla dzieci) wnioskował o przeznaczenie kwoty 4 tys. zł na działalność
Stowarzyszenia, argumentując, że dzięki tej kwocie Stowarzyszenie będzie mogło starać się
w innych organizacjach o dofinansowanie swojej działalności.
Przewodniczący Komisji K. Pilas poinformował, że drogą elektroniczną przekazał swoją opinię
Kierownik Referatu Promocji Urzędu Gminy P. Andrzejewski, który nie wnosi żadnych uwag.
Przewodniczący K. Pilas odczytał również wniosek zespołu „Mazelonka” z Chludowa –
o dofinansowanie jego działalności w kwocie 600 zł miesięcznie z przeznaczeniem na wynagrodzenie
dla opiekuna Zespołu. Skarbnik M. Wojtaszewska podkreśliła, że na przestrzeni lat wypracowano
model współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, w którym to zainteresowani
pozyskują środki poprzez projekty i konkursy, dlatego też wniosek ten powinien być rozpisany
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w konkretnym projekcie. Pani Skarbnik dodała, że w ramach budżetu przeznaczonego na promocję
Gminy są środki na różnego rodzaju projekty.
Podczas omawiania projektu budżetu radny Z. Hącia poruszył kwestię dotyczącą uczęszczania do
gminnych placówek oświatowych dzieci z innych obwodów. Dyrektorzy szkół wskazali, że zgodnie z
wytycznymi Wójta w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodów gminnych. Pani Dyrektor
G. Matysiak wskazała, że chęć zapisywania przez rodziców dzieci do szkół w Gminie Suchy Las bardzo
dobrze świadczy o poziomie nauczania w tych placówkach, ponadto ma to również swój aspekt
ekonomiczny – im liczniejsze klasy tym są bardziej opłacalne w utrzymaniu. Dyrektor J. Krajewski
wskazał, że w gminie Suchy Las powoli zaczyna nasilać się zjawisko „turystyki meldunkowej” (celowa
zmiana adresów zameldowań), a brak miejsc w szkołach może dodatkowo to zjawisko uskutecznić.
Przewodniczący Komisji K. Pilas podziękował wszystkim zebranym za obecność i przedstawienie
swoich opinii oraz wniosków do budżetu Gminy na 2015 rok i poprosił Komisję o zajęcie stanowiska
w sprawie opinii budżetu. Po dyskusji z Panią Skarbnik i wysłuchaniu wyjaśnień oraz propozycji
Komisja wydała opinię:
Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2015 rok
w części dotyczącej: oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej i zdrowia, z następującymi
uwagami:
- zwiększenie wynagrodzeń dla administracji i obsługi;
- dofinansowanie wyjazdu Orkiestry Dętej w Chludowie do Chorwacji, w kwocie 40 tyś zł;
- zwiększenie o jeden etat obsługi administracyjnej w Filii Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka
w Golęczewie;
- dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł dla Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie” z przeznaczeniem
na koncert Jubileuszowy;
- wsparcie finansowe Zespołu „Półnutki” z Biedruska kwotą 4 tyś zł.
Jako finansowanie Komisja wskazuje rezerwę oświatową.
Następnie Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami za przyjęła plan pracy na 2015 rok <załącznik
nr 1 do protokołu>.
Przewodniczący Komisji K. Pilas zaznaczył, że Komisja powinna wybrać Z-cę Przewodniczącego
i zgłosił kandydaturę radnego Z. Hąci. Radny Z. Hącia przyjął kandydaturę. Komisja jednogłośnie,
sześcioma głosami za na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Społecznej wybrała radnego Z. Hącię.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący K. Pilas zamknął posiedzenie
Komisji o godzinie 18:30 w dniu 8.01.2015 r.

Sporządził:

Adrian Karwat

Przewodniczący Komisji Społecznej:

Krzysztof Pilas
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