Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
dnia 24.06.2015 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia i powitanie członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
Informacje dotyczące działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej oraz
organizacji „Dni Gminy Suchy Las 2015”
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społecznej Radny Krzysztof Pilas otworzył posiedzenie Komisji
w dniu 24.06.2015 r. o godzinie 16:30, odbywające się w siedzibie Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej (CKiBP) w Suchym Lesie, witając jednocześnie przybyłych członków
Komisji.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności – wszyscy członkowie Komisji obecni byli na posiedzeniu.
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia, który w dalszej kolejności
został przyjęty jednogłośnie przez Komisję.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas przywitał Panią Urszulę Habrych
– Dyrektora CKiBP, prosząc jednocześnie o przedstawienie informacji o działalności
tej jednostki.
Pani U. Habrych przedstawiła informacje, dotyczące działalności CKiBP. Wspomniała
o liczbie ok. 400 osób biorących udział w stałych zajęciach organizowanych przez CKiBP,
o 3 grupach teatralnych, o grupach tanecznych działających w CKiBP, informowała o dużym
zaangażowaniu ludzi młodych, wspominała szereg grup i rodzajów zajęć odbywających
się w CKiBP. W kwestii finansowej Pani U. Habrych poinformowała Komisję, że kierowana
przez nią jednostka zamyka finansowe półrocze, a ok. połowy miesiąca lipca będzie posiadać
szczegółowe sprawozdania finansowe. Pani Dyrektor wspominała, że z organizacją pewnych
imprez się wstrzymywała z uwagi na „Dni Gminy”, jednak teraz są one planowane na jesień
2015 r.
Pani U. Habrych podkreśliła sukces przedstawienia „Sex dla opornych” granego przez
dwa sezony w CKiBP i cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem widzów.
Pani Dyrektor wspominała, że pewne ograniczenia w działalności CKiBP niesie ze sobą
organizacja sceny i jej uwarunkowania techniczne.
Planowane są kolejne występy artystów na jesień br., tj. we 09.2015 r. będzie występ
Małgorzaty Zawadzkiej z teatrem „Kapitol”, w 10.2015 r. gościł będzie w CKiBP Stanisław
Soyka, zaś w 11.2015 r. planowany jest występ Stanisławy Celińskiej.
Pani U. Habrych przekazała członkom Komisji ofertę CKiBP na wakacje 2015 r.
Pani dyrektor podkreśliła, że praca z dziećmi w czasie wakacji jest trudniejsza pod względem
organizacyjnym, gdyż wymaga każdorazowego zgłaszania zajęć do Kuratorium Oświaty.
Następnie Pani U. Habrych poinformowała Komisję, że zmiana uchwały budżetowej
– kwota 31.000 zł, dotyczy zakupu profesjonalnego ekranu i projektora do sali widowiskowej.
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Radny Z. Hącia podziękował Pani U. Habrych za organizację półkolonii w Chludowie,
gdyż jest to ciekawie i dobrze zorganizowane przedsięwzięcie.
Pani U. Habrych podniosła kwestię niewykorzystanych pomieszczeń w przyziemiu
budynku biblioteki (stara szkoła) w Chludowie przy ul. Szkolnej 2, zwróciła uwagę
na problemy z prawidłowym odwodnieniem najniższego poziomu tego budynku, których
nie udało się rozwiązać w ramach ostatniego generalnego remontu.
Przewodniczący K. Pilas następnie poprosił Dyrektor U. Habrych o informację
ws. organizacji „Dni Gminy Suchy Las 2015”.
Pani Dyrektor U. Habrych poinformowała, że koszt organizacji „Dni Gminy” wyniósł
szacunkowo ok. 120.000 zł, na początku miesiąca lipca będą znane ostateczne koszty, gdyż
właśnie „spływają” faktury. Organizacja tegorocznych „Dni Gminy” była trudniejsza niż
w roku ubiegłym, z uwagi na zaangażowanie w tę kwestię Związku Chórów i Orkiestr; zasada
współorganizacji nie do końca okazała się efektywna. W imprezie brało udział 5 orkiestr,
1 orkiestra zrezygnowała. Pani Dyrektor poinformowała, na pytanie członków Komisji,
że koszt występu muzyków w ramach „Orkiestry Z. Górnego” wyniósł ok. 40.000 zł brutto.
Przewodniczący K. Pilas poruszył kwestię pokazu laserów w ramach „Dni Gminy”.
Poinformował Komisję, że spotkał się wieloma pozytywnymi głosami w tej kwestii
mieszkańców gminy.
Pani U. Habrych nadmieniła, że w ubiegłych latach zdarzały się skargi mieszkańców
na pokazy pirotechniczne. Według Pani Dyrektor w przyszłym roku w ramach „Dni Gminy”
być może także odbędzie się pokaz laserowy.
Pani U. Habrych podzieliła się z Komisją opinią, że według jej spostrzeżeń w obecnym
roku było mniej gości odwiedzających „Dni Gminy” niż w roku ubiegłym.
Przewodniczący Komisji K. Pilas podniósł kwestię remontów w budynku CKiBP.
Pani U. Habrych poinformowała Komisję, że od 2 m-cy czynna jest piwnica w budynku
CKiBP, ale wilgoć zaczyna ponownie się pojawiać. Według jej obserwacji po opadach
deszczu tej wilgoci w dalszym ciągu będzie sporo. Ponadto jest problem z kanalizacją,
tj. z wydobywającymi się z niej nieprzyjemnymi zapachami.
Pani Dyrektor U. Habrych wyraziła pogląd, że formuła realizacji inwestycji zwana
„zaprojektuj i wybuduj” utrudniała konsultacje z wykonawcą. Kontakty z przedstawicielami
wykonawcy były dość trudne, co spowodowało m.in., że sala widowiskowa jest słabym
punktem budynku CKiBP, sala nie posiada dobrej akustyki.
Przewodniczący K. Pilas stwierdził, że konieczność zmian i poprawienia sali
widowiskowej w CKiBP wydaje się bardzo zasadna.
Pani U. Habrych poinformowała o elementach drewnianych na elewacji budynku, które
zostały ponownie zamocowane, gdyż ich poprzednie mocowanie (wkręty) było zbyt słabe.
W dalszej kolejności Pani U. Habrych opowiedziała o Przeglądzie Młodego Teatru
Wielkopolski, informując, że wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, młodzież
szkolna bardzo się zaangażowała w to przedsięwzięcie; zaś w jednej z kategorii wygrał
spektakl z Chludowa.
Przewodniczący K. Pilas zwrócił uwagę, na konieczność większej promocji przez
instytucje gminne postaci Wojciecha Bogusławskiego.
Pani U. Habrych poinformowała Komisję, że Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie
uzyskała I miejsce w Wielkopolsce w ramach gmin do 50.000 mieszkańców; wskaźnik
poziomu czytelnictwa w gminie Suchy Las wynosi 33/100 mieszkańców, przy średniej
15/100 mieszkańców. Czytelnictwo w gminie Suchy Las cały czas się zwiększa. Instytut
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Książki wskazał Bibliotekę Publiczną w Suchym Lesie do nagrania programu telewizyjnego
o czytelnictwie dla TVP Kultura.
Radny Z. Hącia wyraził podziękowanie i podziw dla działalności wszystkich bibliotek
na terenie gminy.
Pani Dyrektor U. Habrych poinformowała Komisję, że działalność filii bibliotecznej
w Złotnikach przy ul. Żukowej będzie stopniowo ograniczana. Od dnia 1.07.2015 r. będzie
ona czynna 2 dni w tygodniu przez 4 godz. Pani Dyrektor rozważa możliwość przeniesienia
tej filii ze Złotnik do Biedruska, jeżeli znalazłaby się odpowiednia lokalizacja.
Radni z Komisji podjęli krótką dyskusję, w sprawie pomysłu przeniesienia filii
bibliotecznej ze Złotnik do Biedruska, m.in. Radny G. Rewers wyraził wstępne poparcie
dla takiej inicjatywy i potrzebę dalszej dyskusji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji K. Pilas zwrócił uwagę na kwestię konkursu na Szopkę
Bożonarodzeniową.
Pani U. Habrych poinformowała, że konkurs będzie monitorowany przez CKiBP,
opracowywany jest regulamin konkursu i CKiBP będzie ten konkurs realizowało.
Radny G. Rewers ocenił zakres działalności CKiBP jako bardzo szeroki, wymagający
dużego zaangażowania, że CKiBP stanowi miejsce, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie.
Ponadto, Radny pozytywnie ocenił wręczanie jako nagrody „Wojciechów”.
Pani U. Habrych pozytywnie odniosła się do pomysłu budowy ławeczki Wojciecha
Bogusławskiego, taka ławeczka powinna stanąć w godnym miejscu z właściwym opisem.
Radna U. Ćwiertnia podkreśliła, że Stowarzyszenie Golęczewian organizowało 250.
rocznicę urodzin W. Bogusławskiego. Zaznaczyła, że trzeba promować tą postać, gdyż jest
to bardzo ważna osobowość dla gminy i teatru polskiego.
Radny Z. Hącia kolejny raz podziękował Pani U. Habrych za zaangażowanie i kreowanie
życia kulturalnego w gminie. Jednocześnie zwrócił się z propozycją zwiększenia nacisku
na patriotyczne wychowanie młodzieży, np. choćby przez promocję powstania
wielkopolskiego.
Pani Dyrektor U. Habrych zaznaczyła, że CKiBP organizowało obchody 25-lecia
Wolności. Zaznaczyła jednocześnie, że należy poszukiwać nowych form zainteresowania
młodzieży tematyką historyczną.
Kwestia promocji historii wśród młodzieży stała się przedmiotem krótkiej dyskusji
pomiędzy członkami Komisji. W toku dyskusji Radna U. Ćwiertnia zaproponowała, aby
w Gazecie Sucholeskiej młodzież mogła się wypowiedzieć w kwestii ich potrzeb i pomysłu
na historię.
Radny R. Tasarz zgłosił kwestię złego stanu technicznego tablicy na pomniku Strażaka
w Suchym Lesie.
Następnie Przewodniczący K. Pilas przedstawił Komisji wniosek Golęczewskiego Klubu
Sportowego „Golęczewo” dotyczący zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie
29.381,00 zł na wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Golęczewie. Kwota ta stanowi
brakujące środki, które wraz ze środkami finansowymi już zabezpieczonymi w budżecie
pokryją koszty budowy oświetlenia.
Komisja przyjęła ww. wniosek jednogłośnie.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie o godzinie 18:00 w dniu 24.06.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący:
Krzysztof Pilas
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