Protokół z posiedzenia
KOMISJI SPOŁECZNEJ
Rady Gminy Suchy Las, dnia 17.02.2015 r., godz. 09:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Wizytacja półkolonii - Suchy Las, Złotkowo, Golęczewo.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję lutową.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie prac Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 17.02.2015 r.
o godz. 09:00, witając członków Komisji oraz zgromadzone osoby. Następnie Przewodniczący
stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności - 4 członków komisji obecnych.
W posiedzeniu uczestniczyła również Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. S. Nowak-Kabacińska.
W trakcie posiedzenia dotarł radny Z. Hącia.
Komisja jednogłośnie czterema głosami za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.
W sucholeskim Gimnazjum Komisja została przywitana przez kierownika półkolonii p.
A. Beba-Walewską, która poinformowała, że na zajęcia zapisano 135 dzieci. Z półkolonii korzysta
coraz więcej dzieci z klas I-III. W budynku Gimnazjum mieszczą się również półkolonie organizowane
przez Red Box i Basket Junior. Kadra generalnie pozostaje bez zmian, nowo zatrudnione osoby, to
wyłącznie nauczyciele. Dzieci zostały podzielone na 3 grupy. Pani Kierownik przedstawiła również
szczegółowy program zajęć, w którym przewidziano m.in.: gry i zabawy, wyjścia na basen, wyjścia do
kina.
Następnie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. S. Nowak-Kabacińska przedstawiła
najważniejsze kwestie związane z organizacją półkolonii. Pani Dyrektor poinformowała
że rodzice płacą 40 zł za dziecko mieszkające na ternie Gminy oraz 80 zł za dziecko mieszkające poza
Gminą; kwota przeznaczona na jedno dziecko wynosi 5 zł/dzień; zajęcia odbywają się głównie na
terenie Gminy, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (basen, hala sportowa); do Kuratorium
Oświaty zgłoszono 258 dzieci biorących udział w zimowiskach. Zatrudniono 5 kierowników i 19
wychowawców.
Ilość dzieci w poszczególnych miejscowościach:
 Suchy Las – 135 dzieci (w tym 10 dzieci spoza gminy)
 Złotkowo – 26 dzieci
 Golęczewo – 33 dzieci (w tym 1 dziecko spoza gminy)
 Chludowo – 27 dzieci
 Biedrusko – 37 dzieci.
Tendencja zwyżkowa utrzymuje się od lat:
 2014 r. – 224 dzieci
 2013 r. – 176 dzieci
 2012 r. – 321 dzieci (rok rekordowy)
 2011 r. – 200 dzieci
 2010 r. – 165 dzieci.
Pani Dyrektor dodała, że program półkolonii dostępny jest na stronie internetowej OPS-u oraz
wywieszony jest w każdej placówce. O ewentualnych zmianach rodzice powiadamiani są przez
wychowawców lub kierowników półkolonii. Przewodniczący Komisji K. Pilas poprosił o % określenie
kosztów organizacji półkolonii. Pani Dyrektor poinformowała, że w przybliżeniu 20% pokrywają
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rodzice, a 80% Gmina. Przewodniczący poruszył również kwestię wolontariatu i zapytał, czy w
organizacji półkolonii uczestniczą wolontariusze. Pani S. Nowak-Kabacińska poinformowała, że
wolontariusze pomagają latem, a zimą niestety nie. Radny M. Jankowiak zaznaczył, że półkolonie są
idealnym sposobem dla dzieci na spędzenie wolnego czasu z dala od komputera, czy telewizji oraz że
organizacja półkolonii na terenie Gminy jest imponująca. Przewodniczący Komisji K. Pilas
zaproponował urozmaicenie programu poprzez zorganizowanie dla dzieci „nocy w szkole”. Radny M.
Jankowiak podziękował Radnemu R. Tasarzowi za umożliwienie dzieciom zwiedzania Remizy
Strażackiej oraz za poświęcony czas i wzorową organizację spotkania. Zaznaczył również, że Red Box
organizuje półkolonie po raz pierwszy. Uczestniczy w nich 15 dzieci. Odpłatność to 249 zł/os. Zajęcia
odbywają się w godzinach 8.00-14.00. W cenę wliczony jest obiad, wyjazdy na kręgle, do kina oraz do
laboratorium Skody. Przewodniczący Komisji K. Pilas zapytał, czy jest możliwość korzystania z kuchni
w Gimnazjum. Pani Dyrektor wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości, potrzebna byłaby zgoda
Sanepidu.
W dalszej części posiedzenia Komisja udała się do świetlicy wiejskiej w Złotkowie, gdzie
Kierownik półkolonii M. Świtała poinformowała o liczbie dzieci uczestniczących w półkoloniach – 26
dzieci oraz przedstawiła szczegółowy program zajęć (gry i zabawy, podchody, wyjazdy do kina, na
basen, kręgle). Pani Świtała poinformowała, że liczba dzieci biorących udział w tegorocznych
zimowiskach jest niższa niż w zeszłym roku (40 dzieci).
W trakcie wizyty w Złotkowie omówiono projekty 3 uchwał na sesję lutową:


uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wypoczynku letniego i zimowego, jako
formy integracji dzieci w Gminie Suchy Las
Pani Dyrektor omówiła projekt uchwały informując o planowanych zmianach – podniesienie
odpłatności za 2 tygodniowy udział dziecka w półkoloniach z terenu Gminy do 60 zł (z 40 zł), spoza
Gminy do 100 zł (z 80 zł). W zamian zaproponowano zniżki dla osób najbardziej potrzebujących – dla
osób posiadających Kartę Dużej Rodziny – 50 % oraz dla osób korzystających z pomocy OPS-u
(będących poniżej kryterium finansowego) również 50%. Pani Dyrektor zaznaczyła, że zmiana będzie
wiązała się z ogromem pracy dla OPS-u - każda odpłatność będzie musiała zostać zweryfikowana.
Głosowanie – jednogłośnie za projektem.


uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Suchy Las
Pani Dyrektor wyjaśniła, że zmiana ma polegać na podniesieniu kryteriów dla osób ubiegających się o
lokale socjalne. W związku z tym więcej osób będzie spełniać warunki, osoby zostaną wpisane na listę
oczekujących. Konsekwencją może być to, że osoby wpisane na taką listę, będą mogły ubiegać się o
dopłatę do najmu. Zmiana ta stanowi jednak wentyl bezpieczeństwa dla Gminy – żadna z osób
potrzebujących nie zostanie pominięta.
Głosowanie – jednogłośnie za projektem.


uchwała w sprawie naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego
Głosowanie – jednogłośnie za projektem.
Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ostatnią placówką wizytowaną przez Komisję była Szkoła Podstawowa w Golęczewie, gdzie
Kierownik półkolonii D. Polichnowska poinformowała o liczbie dzieci uczestniczących w półkoloniach
– 33 dzieci oraz przedstawiła szczegółowy program zajęć (gry i zabawy, ognisko w Sobocie, wyjazdy
na basen, kręgle, zimowa olimpiada, dzień niespodzianka). Pani Kierownik D. Polichnowska
zaznaczyła, że półkolonie rozpoczęły się od spotkania z ratownikami medycznymi, którzy
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prezentowali dzieciom zasady pierwszej pomocy oraz umożliwili zwiedzanie karetki. Wizyta
ratowników była bezpłatna.
W wolnych głosach i wnioskach Przewodniczący Komisji K. Pilas poinformował, że prześle
członkom komisji na skrzynki mailowe skan odpowiedzi na złożoną przez niego interpelację.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący K. Pilas zamknął posiedzenie
Komisji o godzinie 10:45 w dniu 17.02.2015 r.

Sporządziła:
Dorota Majchrzak

Przewodniczący Komisji Społecznej:
Krzysztof Pilas
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