Protokół z posiedzenia
KOMISJI SPOŁECZNEJ
Rady Gminy Suchy Las, dnia 27.04.2015 r., godz. 16:00,
Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie
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 ostatniego posiedzenia Komisji.
Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie”.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie prac Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 27.04.2015 r.
o godz. 16:00, w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie, witając członków Komisji oraz
zgromadzone osoby. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie
listy obecności - 6 członków obecnych. W posiedzeniu uczestniczyli również: Sołtys Chludowa
H. Gramsch oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie” – Prezes
M. Jabłuszewska, członkowie – P. Winiecki i E. Hącia.
Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia oraz
protokół z ostatniego posiedzenia.
W pierwszej części posiedzenia Komisja udała się na wizję lokalną remontowanych pomieszczeń
po byłym przedszkolu. Następnie Komisja wysłuchała sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
„Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie”. Pani Monika Jabłuszewska Prezes Zarządu Stowarzyszenia
m.in. poinformowała, że: Zespół liczy ok. 100 członków i składa się z grup: przedszkolnej, młodszej,
średniej, najstarszej oraz dorosłych; przy Zespole działa również chór, który liczy ok. 19 osób; w tym
roku członkowie Zespołu uczestniczyli w dwóch obozach szkoleniowych (dwie grupy); w ramach
jednego z obozów były prowadzone warsztaty z instruktorami pracującymi z Zespołem Pieśni i Tańca
"Śląsk"; podczas tych warsztatów Zespół miał także możliwość oprawy niedzielnej mszy świętej
w Klasztorze na Jasnej Górze; koszt obozu wyniósł ok. 50 tys. zł, z czego 60 % finansowane było przez
uczestników, pozostała część została sfinansowana z pozyskanej dotacji Gminnej oraz własnych
środków Stowarzyszenia; Zespół prowadzi także działalność zarobkową – część koncertów jest
finansowana, dzięki czemu pozyskuje się dodatkowe środki na działalność Stowarzyszenia, w tym na
pokrycie kosztów uczestniczenia kapeli w koncertach; Zarząd Stowarzyszenia działa na zasadach
wolontariatu, największe koszty generuje wynajem garderoby, ponadto Stowarzyszenie ponosi koszty
związane z opłacaniem biura rachunkowego, opłaceniem rachunków za prąd, zakupem środków
czystości; pieniądze pozyskiwane są również z konkursów organizowanych przez Starostwo
Powiatowe, czy Narodowe Centrum Kultury. Podczas posiedzenia omawiano również kwestię
związaną z planami zakupu „starego baru” w Chludowie, z którego miałoby korzystać Stowarzyszenie.
Prezes M. Jabłuszewska wskazała, że obecne miejsca, w których trenuje Zespół nie są w pełni
komfortowe (sala nad remizą OSP jest za mała, natomiast hala sportowa przy szkole jest mała
i nie ma w niej dobrej akustyki), ponadto bardzo często Zespół musi dostosowywać terminy zajęć do
innych wydarzeń, które mają miejsca zarówno w szkole, jak i w remizie OSP. Prezes Stowarzyszenia
M. Jabłuszewska przedstawiła również Komisji najbliższe plany koncertowe Zespołu, m.in.: Festiwal
Folkloru w Chełmie, koncert jubileuszowy w hali GOS, lokalne dożynki. Pani prezes wskazała,
że sporym problemem dla Zespołu, pod względem jego promocji i możliwości występowania
w nowych miejscach, jest brak profesjonalnego managera, który zająłby się kompleksową organizacją
koncertów – zarówno tych promocyjnych, jak i zarobkowych. Podczas posiedzenia członkowie Komisji
również uczestniczyli w próbie Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie.
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W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji opowiedział o X Przeglądzie Młodego Teatru
Wielkopolski „Dzień Dobry Sztuko”, który był organizowany w sucholeskim Centrum Kultury.
Przewodniczący K. Pilas m.in. poinformował, że jednym z laureatów został: Teatr „Bez Granic”
z Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie oraz podkreślił, że był jedynym przedstawicielem
Rady Gminy Suchy Las, który uczestniczył w tym wydarzeniu.
Przewodniczący K. Pilas poinformował również o pismach, które w ostatnim czasie wpłynęły do
Komisji:
- odpowiedź Wójta Gminy na wniosek dotyczący pozyskania informacji na temat lokali socjalnych
znajdujących się na terenie Gminy;
- wniosek od rodziców dzieci trenujących w Sucholeskim Stowarzyszeniu Sportowym „Fighter”
w sprawie dofinansowania letniego zgrupowania młodzieży, którego współorganizatorem jest to
Stowarzyszenie – członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali przedmiotowy wniosek, z uwagi na
jego błędy formalne; zdaniem członków Komisji wniosek powinien zostać złożony przez Zarząd
Stowarzyszenia, ponadto powinna zostać podana liczba dzieci, których udział zostałby dofinansowany
oraz kwota dofinansowania.
Przewodniczący K. Pilas poinformował również, że kolejne posiedzenie Komisji obędzie się w maju,
będzie to dwudniowe posiedzenie, którego tematem będzie wizytacja placówek oświatowych.
Członkowie Komisji dyskutowali na temat dostępności publicznej bazy oświatowej dla mieszkańców –
Przewodniczący K. Pilas wskazywał na problemy z dostępnością miejsc w przedszkolu i szkole
podstawowej w Biedrusku, radny R. Tasarz poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół im. o. Mariana
Żelazka K. Antkowiak wskazał, że za dwa lata problem z dostępnością miejsc będzie również
w Zespole Szkół w Chludowie. Postanowiono temat omówić szerzej podczas wizytacji placówek
oświatowych.
Komisja zwróciła również uwagę na problem dotyczący odpadającej elewacji budynku CKiBP
w Suchym Lesie – podkreślając, że teren wokół miejsca odpadania desek nie został właściwie
zabezpieczony oraz że wszystkie wady powinny być jak najszybciej naprawione przez generalnego
wykonawcę.
Omówiono również kwestię dotyczącą lokalizacji Prywatnego Przedszkola „Natura”, którego
właściciele zwrócili się o pomoc do Komisji – Przewodniczący K. Pilas opowiedział o wydarzeniach,
które miały w ostatnim czasie oraz wskazał na interes społeczny, jaki wynika z funkcjonowania tego
przedszkola – przedszkole początkowo było zlokalizowane w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Suchym Lesie, działało na preferencyjnych warunkach (obniżona wysokość opłat za pobyt dzieci
w celu „rozluźnienia” zapełnionego publicznego przedszkola „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji przewodniczący K. Pilas podziękował wszystkim
za dyskusję i zamknął posiedzenie Komisji w dniu 27.04.2015 r. o godz. 18:15.

Sporządził:
Adrian Karwat

Przewodniczący Komisji Społecznej:
Krzysztof Pilas
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