Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las, dnia 26.03.2015 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych z terenu Gminy Suchy Las.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie prac Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 26.03.2015 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: Kierownik Referatu Oświaty i Sportu V. Pałącarz, Dyrektor GOS
K. Linkowski, prezes UKS „Gimnazjon” H. Kusza, przedstawiciel GKS Golęczewo Z. Trzybiński,
przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Red Box” – K. Graczyk i M. Kubiak, Przedstawiciel
Koła PZW „Delfin” Biedrusko Jerzy Wesoły, Prezes UKS „Spartakus” G. Matysiak, Prezes
Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Sportu „Sport na Plus” M. Koralewska, właściciele Prywatnego
Przedszkola „Natura” z Suchego Lasu A. i K. Kurasz (druga część posiedzenia).
Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami za przyjęła powyższy porządek posiedzenia oraz
protokół z poprzedniego posiedzenia.
W pierwszej części posiedzenia przewodniczący Komisji oddał głos przedstawicielom klubów
sportowych działających na terenie Gminy Suchy Las, którzy zdali szczegółowe sprawozdanie
z działalności klubów.
Przedstawiciel GKS Golęczewo Z. Trzybiński poinformował, że drużyna piłkarska liczy 25 czynnych
członków – w większości są to mieszkańcy Gminy. Klub prowadzi rozgrywki na poziomie A-klasy.
Do Klubu zapisana jest głównie młodzież i dorośli w wieku od 16 do 30 lat, jednakże Klub trenuje
również młodsze dzieci. Klub korzysta z gminnej bazy sportowej, która niestety wymaga już
częściowej modernizacji. Współpraca z GOS-em, odpowiedzialnym za obiekty sportowe w Gminie,
układa się bardzo dobrze.
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimnazjon” Suchy Las, H. Kusza poinformował, że klub
funkcjonuje od 2003 roku, w ramach klubu działają dwie sekcje: lekkoatletyka i judo. W 2014 r.
zapisanych było ok. 200 dzieci i młodzieży (170 judo i 30 lekkoatletyka). Klub prowadzi również
zajęcia dla dorosłych (30 osób) – nordic walking i fitness. W ramach działalności UKS „Gimnazjon”
organizowane są szkolenia, obozy sportowe i różnego rodzaju imprezy sportowe. Największą imprezą
jest organizowany corocznie międzynarodowy turniej judo – jest to turniej w pełni
skomputeryzowany (listy startowe i rankingowe), na który w tym roku zapisało się 110 klubów, w tym
20 z zagranicy (m.in. z Białorusi, Rosji, Łotwy, Litwy, Ukrainy, Czech i Niemiec). Turniej ten z roku na
rok staje się coraz bardziej prestiżowym konkursem, dzięki któremu promowana jest również Gmina
Suchy Las. Prezes UKS „Gimnazjom” H. Kusza wyraził również swoje obawy odnośnie remontu
i rozbudowy sali gimnastycznej (mieszczącej się przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie),
z której korzysta klub. H. Kusza zwrócił uwagę, że po remoncie sali klub może zostać poproszony
o jej zwolnienie (częściowe lub całościowe), co będzie bardzo dużym problemem organizacyjnym dla
klubu – obecnie na sali rozłożonych jest 98 materacy, których przenoszenie zajmowałoby sporo czasu
i wysiłku, ponadto powodowałby szybsze ich zużycie. Według H. Kuszy należałoby rozważyć docelową
lokalizację sali treningowej dla judoków z klubu, którzy w tak znaczny sposób przyczyniają się do
promocji Gminy.

Członkowie Komisji pytali Prezesa UKS „Gimanzjon” o szczegóły organizacyjne turnieju judo, m.in.
o koszty – budżet wynosi 60 tys. zł, opłata startowa w tym roku wynosi 35,00 zł od uczestnika – oraz
o znamiona imprezy masowej – H. Kusza wyjaśnił, że zawody odbywają się w ciągu dwóch dni
i prowadzone są w różnych kategoriach, dlatego na sali nie znajduje się jedocześnie więcej jak 500
osób.
Kolejną osobą, która zaprezentowała działalność klubu był Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
„Red Box” K. Graczyk. K. Graczyk zreferował swoje sprawozdanie z działalności klubu m.in.
informując, że: klub zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży głównie w piłce nożnej; organizowane
są różne imprezy sportowe, obozy sportowe, półkolonie oraz warsztaty sportowe wraz
z wyżywieniem; w ramach działalności klubu orgaznizowane są również rodzinne rajdy rowerowe,
mające na celu pokazanie piękna wielkopolski i umożliwienie rodzinom wspólnego spędzania czasu;
klub zajmuje się także organizacją zajęć i imprez dla dorosłych – według zapotrzebowania
i propozycji, które się pojawiają; prowadzone są również bezpłatne dodatkowe zajęcia sportowe
w przedszkolach. Przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Red Box” M. Kubiak wskazał,
że członkom Stowarzyszenia bardzo zależy na tym by w ramach jego działalności trenowały głównie
dzieci i młodzież z Gminy Suchy Las, dlatego m.in. prowadzone są, wspominane przez Pana
K. Graczyka, zajęcia w przedszkolach.
Przedstawiciel Koła PZW „Delfin” Biedrusko Jerzy Wesoły przedstawił sprawozdanie
z działalności koła: koło liczy ponad 300 członków; zarządza i dba o prawie wszystkie zbiorniki wodne
z terenu Gminy; w ciągu roku koło organizuje ok. 10 imprez wędkarskich, w tym dwie dla dzieci;
dzięki kołu wędkarskiemu zbiorniki są intensywnie zarybiane; koło jest nastawione na współpracę
jego członków, dlatego nie planuje podziału swojej działalności pomiędzy poszczególne miejscowości
w gminie.
Prezes UKS „Spartakus” Biedrusko G. Matysiak poinformowała, że klub do tej pory działał głównie
w ramach strzelectwa sportowego, jednakże z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania przez trenera,
musiał zaprzestać prowadzenia treningów w tej sekcji. Pani G. Matysiak poinformowała,
że utworzono nową sekcję – piłka nożna dziewcząt – i odczytała sprawozdanie z dotychczasowej
działalności przekazane przez trenera Waldemara Kamińskiego <załącznik nr 1 do protokołu> Prezes
UKS „Spartakus” G. Matysiak odniosła się również do organizacji różnych imprez sportowych na
terenie Gminy, wskazując, że powinien powstać gminny kalendarz imprez sportowych, który znacznie
ułatwiłby ich organizację oraz uczestnictwo poszczególnych klubów, szkół i stowarzyszeń w tych
imprezach.
Pani G. Matysiak – jako Dyrektor Zespołu Szkół w Biedrusku – wyraziła również swoje wątpliwości
odnośnie konieczności zawierania umów na wynajem hali dla UKS „Spartakus”, który działa przy
Zespole Szkół i którego jest prezesem. G. Matysiak zapytała również – czy w związku z coraz
większym zainteresowaniem ogólnodostępnym boiskiem sportowym przy szkole, może wprowadzić
grafik użytkowania boiska. Członkowie Komisji i Dyrektor GOS podkreślili, że jest to ogólnodostępne
boisko, z którego w pierwszej kolejności powinni korzystać mieszkańcy, jednakże wprowadzenie
grafiku jest możliwe przy równym traktowaniu wszystkich mieszkańców – poprzez zapisywanie
w grafiku zarówno dzieci, które będą chciały z niego korzystać, jak również młodzieży i dorosłych.
Następnie głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Sportu „Sport na Plus”
M. Koralewska, która omówiła dotychczasową działalność stowarzyszenia – stowarzyszenie
skupiające dzieci z terenu Gminy Suchy Las, starające się zachęcać dzieci do uprawiania innych
sportów niż piłka nożna; w ramach działalności stowarzyszenia organizowane są treningi, imprezy
sportowe oraz udział w imprezach sportowych organizowanych w gminach ościennych.
Członkowie Komisji, podsumowując dyskusję wskazali, że Gmina Suchy Las posiada bardzo
dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową, która jest bardzo dobrze zarządzana przez GOS oraz
że współpraca z Dyrektorem GOS jest nienaganna. Radny Z. Hącia wskazał natomiast na liczne
problemy z boiskiem w Chludowie – m.in. zalewanie podczas deszczy, uszkodzone ogrodzenie –
i wnioskował o zainteresowanie się tymi problemami.
W drugiej części posiedzenia Komisja zajęła się sprawą zgłoszoną przez Państwa Annę
i Krzysztofa Kurasz – prowadzących Prywatne Przedszkole „Natura” przy ul. Powstańców

Wielkopolskich w Suchym Lesie. Pani A. Kurasz odczytała i przekazała Komisji wniosek dotyczący
prowadzonej przez nią działalności <załącznik nr 2 do protokołu>. Po wysłuchaniu wniosku Pani
A. Kurasz oraz po przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie (w pełnym składzie osobowym)
postanowiła poprzeć przedmiotowy wniosek i skierować pismo w tej sprawie do Wójta Gminy.
Członkowie Komisji zaproponowali również zaproszenie na spotkanie wszystkich sąsiadów,
graniczących z nieruchomością Państwa Kurasz – w celu przedyskutowania problemu związanego
z lokalizacją przedszkola na tym terenie.
W sprawach bieżących Kierownik Referatu Oświaty i Sportu V. Pałącarz odniosła się do dwóch
pism skierowanych do Referatu Oświaty i Sportu z Komisji:
- pismo popierające utworzenie dziennego domu pobytu dzieci niepełnosprawnych w Złotnikach –
Pani Kierownik V. Pałącarz wskazała, że ze strony oświatowej nie ma problemu z lokalizacją tej
inwestycji. Radny K. Pilas zaznaczył, że inwestor wskazywał na problemy związane z uzyskaniem
pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i pod tym kątem należałoby sprawę rozpatrzyć.
- pismo dotyczące braku nagłośnienia w przedszkolu w Chludowie – Pani Kierownik V. Pałącarz
poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Chludowie został zobligowany do zakupu brakującego
sprzętu ze środków budżetowych placówki.
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu V. Pałącarz poinformowała również, że do Wójta Gminy
wpłynęło pismo od Pana Powąskiego – właściciela byłego lodowiska w Suchym Lesie – z propozycją
wznowienia działalności lodowiska przy ulicy Szkółkarskiej. Członkowie Komisji odnieśli się
pozytywnie do wniosku Pana Powąskiego, wyłącznie w części dotyczącej istnienia lodowiska
w Suchym Lesie i dyskutowali na temat ewentualnej lokalizacji lodowiska. Przewodniczący Komisji
wskazał, że lodowisko, z uwagi na generowanie dużego hałasu, powinno być ulokowane z dala od
zabudowań mieszkaniowych i powinno być zaopatrzone w odpowiednią ilość miejsc postojowych.
Jako ewentualną lokalizację zaproponowano teren przy Parku Technologicznym Pana Nickla.
Pani Kierownik Referatu Oświaty i Sportu poinformowała, że przekaże Panu Powąskiemu wątpliwości
i propozycję Komisji oraz poprosi go o wytypowanie odpowiedniego miejsca do lokalizacji lodowiska.
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu V. Pałącarz poinformowała również o otrzymanym przez Gminę
dofinansowaniu w ramach programu związanego z edukacją ekologiczną, pt. „Ekowiosna w gminie
Suchy Las.”
Radny R. Tasarz zapytał, czy w Filii Szkoły Podstawowej przy ulicy Konwaliowej będą wprowadzone
dwie zmiany godzin lekcyjnych. Kierownik Referatu Oświaty i Sportu odpowiedziała, że planowane
jest utworzenie 11 klas, jednakże nie będzie potrzeby utworzenia dwóch zmian godzinowych. Według
Pani V. Pałącarz największy problem będzie z opanowaniem liczebności dwóch kolejnych roczników,
następnie, według prognoz, ilość dzieci będzie się zmniejszała.
Radna U. Ćwiertnia poinformowała, że podczas ostatniego posiedzenia KBiPP dyskutowano na temat
organizacji konkursów dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz zapytała Panią Kierownik
V. Pałącarz, czy Referat Oświaty i Sportu mógłby być organizatorem tych konkursów. Pani Kierownik
V. Pałącarz odpowiedziała, że Referat jak najbardziej mógłby uczestniczyć w organizacji takich
konkursów, gdyż do tej pory uczestniczył w takich przedsięwzięciach. Radna U. Ćwiertnia
zaproponowała by do współpracy przy organizacji konkursów włączyć również Referat
Bezpieczeństwa.
Radny R. Tasarz zwrócił uwagę, że po ostatnim zdarzeniu związanym z wyciekiem gazu przy
przedszkolu w Suchym Lesie należałoby zorganizować prewencyjne akcje ewakuacyjne w placówkach
oświatowych na terenie całej Gminy.
Radny Z. Hącia prosił by Komisja wystosowała do Wójta Gminy dwa wnioski:
- wniosek o przedstawienie prognozy demograficznej od 2014 roku – w kontekście budowy szkoły
w Golęczewie;
- wniosek o przedstawienie zasobów mieszkań komunalnych w Gminie Suchy Las oraz
o przedstawienie liczby oczekujących na tego typu mieszkania.
Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami za pozytywnie uwzględniła wnioski radnego Z. Hąci.

Przewodniczący Komisji K. Pilas poinformował, że Komisja co roku obejmuje patronat nad konkursem
organizowanym przez Sucholeskie Towarzystwo Przyjaciół Europu „Młody Europejczyk” i ogłosił
rozpoczęcie konkursu.
W wolnych głosach i wnioskach radny G. Rewers powrócił do sprawy związanej z podwyżkami dla
pracowników administracji i pracowników niepedagogicznych – wskazując, że podwyżki nie zostały
przyznane niezgodnie z intencją Rady Gminy, gdyż udzielono podwyżek „waloryzacyjnych”, przez co
niektórym pracownikom pensje wzrosły o ok. 20 zł, natomiast najwyższe podwyżki otrzymało
kierownictwo i dyrekcja. Radny G. Rewers zaznaczył, że należałoby tę sprawę poruszyć podczas
najbliższej sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji K. Pilas poinformował, że w kwietniu Komisja ma zaplanowane dwa
posiedzenia wyjazdowe – spotkanie z Dyrektorem GOS i z Zespołem Pieśni i Tańca „Chludowianie”.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący K. Pilas, dziękując wszystkim za
dyskusję i składając życzenia świąteczne, zamknął posiedzenie Komisji w dniu 26.03.2015 r., o godz.
18:30.
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