Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las, dnia 12.06.2015 r., godz. 16:30
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie oraz z Przewodniczącą
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie prac Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 12.06.2015 r.
o godz. 16:30, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, witając członków Komisji oraz
zgromadzone osoby. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie
listy obecności – pięciu członków obecnych. Radny Z. Hącia nieobecny, usprawiedliwiony.
W posiedzeniu uczestniczyły również: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie
S. Nowak-Kabacińska oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych A. Rewers-Taterka.
Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia oraz
protokół z ostatniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji przekazał głos pani S. Nowak-Kabacińskiej. Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej przedstawiła sprawozdanie z działalności OPS w 2014 r. (załącznik nr 1 do protokołu),
zaznaczając m.in., że: praca w ośrodku obejmuje bardzo dużo różnorodnych zadań; od września
2014 r. Ośrodek funkcjonuje w nowym miejscu (budynek przy ul. W. Bogusławskiego 17), przez co
znacznie poprawiły się warunki pracy; zadania są realizowane sumiennie i prawidłowo
(m.in. potwierdzają to pozytywne wyniki z licznych kontroli). Pani S. Nowak-Kabacińska dodała,
że w 2014 roku otwarto dwie dodatkowe filie Klubu Seniora „Dębowy Liść”; jest bardzo duże
zainteresowanie ze strony mieszkańców uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w ramach Klubu;
kolejną miejscowością wnioskującą o utworzenie filii Klubu jest Golęczewo. Pani Dyrektor
poinformowała również, że: ok. 600 rodzin jest objętych pomocą Ośrodka, z czego ok. 300 rodzin
pobiera świadczenia rodzinne. Na terenie Gminy jest wiele rodzin dysfunkcyjnych, jednakże nie
zaobserwowano ich drastycznego wzrostu (jest to ok. 190 osób); nie jest prawdą, że w Gminie nie ma
ubóstwa; bardzo dużo pracy i czasu pochłaniają sprawy związane z przemocą w rodzinie, w tym roku
założono 11 nowych „niebieskich kart”. Dyskutowano także na temat poszczególnych zadań
realizowanych przez Ośrodek, sposobach kwalifikowania mieszkańców do udzielania świadczeń,
pracy pracowników socjalnych i grożących im w trakcie pracy niebezpieczeństwach
oraz o funkcjonowaniu budynków socjalnych i pozyskiwaniu różnych dóbr materialnych na potrzeby
najuboższych mieszkańców. Przewodniczący K. Pilas zaznaczył, że w lipcu organizowane są przez
OPS półkolonie dla dzieci z Gminy Suchy Las, które to Komisja będzie wizytowała.
Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
A. Rewers-Taterka przedstawiła sprawozdanie z działalności w ramach Komisji w 2014 r. (załącznik nr
2 do protokołu), zaznaczając m.in., że: Komisja zajmuje się przede wszystkim pomocą dzieciom
z rodzin ubogich, dzieciom z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz osobom uzależnionym; w
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ramach działalności Komisji prowadzone są zajęcia dla wszystkich dzieci w świetlicach wiejskich/
domach osiedlowych w każdej z miejscowości z terenu Gminy (obecnie jest zapisanych ok. 180 dzieci,
zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po trzy godziny); dzięki pozyskiwanym środkom ze
sprzedaży napojów alkoholowych Komisja wspólnie z OPS-em ma możliwość organizowania różnych
działań profilaktycznych (pogadanki w szkołach, prezentacje, gry i zabawy) oraz organizowania
wypoczynku letniego dla dzieci; Komisji zgłoszono 41 osób uzależnionych, z czego w sprawie 29 osób
skierowano wnioski do sądu o objęcie stosownym leczeniem. Dyskutowano także o możliwości
współpracy Komisji z różnymi organizacjami (OPS, Policja, Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe)
–
Pani A. Rewers-Taterka zaznaczyła, że Komisja może współpracować z różnymi podmiotami,
ale jedynie w ramach działań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Suchy Las”. Pani A. Rewers-Taterka zwróciła również uwagę,
że zmiana załącznika do Uchwały Rady Gminy nr 3/26/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w punkcie „f”
str. 20, bardzo ułatwiłaby pracę Komisji – byłaby możliwość organizacji posiedzeń Komisji według
potrzeb, a nie dwa razy w miesiącu. Radny R. Tasarz złożył wniosek o zmianę w/w załącznika do
uchwały poprzez dopuszczenie możliwości organizacji posiedzeń Komisji „według potrzeb”. Komisja
jednogłośnie, pięcioma głosami za poprała wniosek radnego R. Tasarza i postanowiła się w tej
sprawie zwrócić do Wójta Gminy.
W dalszej części posiedzenia Radny R. Tasarz wnioskował o zabezpieczenie kaloryferów
w budynku gminnym przy ulicy Żukowej w Złotnikach. Radna U. Ćwiertnia w imieniu mieszkańców
Golęczewa wnioskowała o utworzenie filii Klubu Seniora „Dębowy Liść” w Golęczewie.
Przewodniczący K. Pilas poinformował o możliwości organizacji ognisk w parku w Suchym Lesie oraz
wskazał, że część gruntów przy parku jest prywatnych, dlatego też będzie wnioskował o ich
wykupienie. Przewodniczący Komisji poinformował również, że kolejne zaplanowane posiedzenie
Komisji odbędzie się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji przewodniczący K. Pilas zamknął posiedzenie
Komisji w dniu 12.06.2015 r., o godz. 18:25.
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