Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
dnia 10.09.2015 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
5. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Opracowanie wniosków do budżetu gminy na rok 2016.
8. Sprawy bieżące
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Społecznej Radny Krzysztof Pilas otworzył posiedzenie Komisji
w dniu 10.09.2015 r. o godzinie 16:30 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.
Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
Komisja przeszła do punktu dot. opracowania wniosków do budżetu na rok 2016.
Radny Z. Hącia poinformował, że miało miejsce spotkanie z Wójtem Gminy, na którym
radni uzyskali od Wójta propozycje do budżetu na rok 2016 w zakresie oświaty.
Następnie w wyniku dyskusji radnych i zgłaszania przez nich wniosków Komisja
jednogłośnie przyjęła następujące wnioski do budżetu na rok 2016:
1. Projekt szkoły w Golęczewie.
2. Budowa boiska do koszykówki w Golęczewie.
3. Poparcie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół w Chludowie.
4. Zakup działki przy ulicy Szkółkarskiej (rejon górki saneczkowej).
5. Remont boiska w Chludowie.
6. Przebudowa sali aktywnej rekreacji Gimnazjum Suchy Las.
7. Dofinansowanie dożynek obywających się w Chludowie.
8. Dofinansowanie remontu dachu zabytkowego Kościała w Chludowie – 80 tys. zł.
9. Budowa podjazdu do Biblioteki w Chludowie.
10. Remont boiska szkolnego w Chludowie.
11. Klub Piłkarski UKS Złoci Złotkowo:
 Remont i przebudowa szatni klubowej – 20 tys. zł,
 Dobudowanie zadaszeń pomieszczeń gospodarczych – 5 tys. zł,
 Zakup bramek aluminiowych wraz z wózkami stabilizującymi (2 bramki
o wymiarach 5 x 2 m; 1 bramka 2,44 x 7,32 m) – 11 tys. zł,
 Zamontowanie dodatkowych miejsc siedzących, 100 sztuk,
 Zamontowanie piłkołapów – 7 tys. zł.
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W punkcie dot. spraw bieżących Przewodniczący Komisji K. Pilas poinformował,
że Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową organizować będzie tym roku Centrum Kultury,
pod patronatem Komisji Społecznej. Szopki zostaną wystawione w Pałacu w Biedrusku.
Regulamin konkursu zostanie opublikowany w Gazecie Sucholeskiej.
Radny Z. Hącia poinformował, że dnia 14 września br. o godz. 17:00 planowane
jest spotkanie stowarzyszeń ws. budżetu na rok 2016 w sali Octopusa.
W punkcie dot. wolnych wniosków i głosów Przewodniczący Komisji K. Pilas poruszył
temat uchodźców w Europie i w Polsce. Radni obecni na posiedzeniu Komisji podjęli
dyskusję w tej kwestii. Przewodniczący zaznaczył, że jest to trudny i kontrowersyjny
problem, ale należy się z nim zmierzyć. Faktem jest, że w Gminie Suchy Las brakuje
mieszkań socjalnych i komunalnych dla mieszkańców, ale być może należy poszukać pomocy
dla uchodźców u sponsorów. Przewodniczący zaznaczył, że w tę sprawę powinny
zaangażować się m.in. Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Kościół na terenie gminy
oraz stowarzyszenia.
Komisja na wniosek Przewodniczącego przyjęła jednogłośnie wniosek o powołanie
zespołu w sprawie uchodźców. Zespół ten miałby się zająć przygotowaniami do przyjęcia
rodziny uchodźców na teren Gminy Suchy Las.
Radny R. Tasarz pytał o kwestię Przedszkola „Natura” w Suchym Lesie, o interwencję
Komisji w tej sprawie.
Radna U. Ćwiertnia zaproponowała, aby Komisja ustanowiła nagrodę dla wyróżniających
się nauczycieli.
Przewodniczący K. Pilas poinformował, że Komisja mogłaby jedynie wnioskować
do Wójta o ustanowienie takiej nagrody i potrzebne na to środki finansowe.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że są nagrody dla nauczycieli ustanowione przez Wójta Gminy
i nagroda Dyrektora Szkoły.
Radni R. Tasarz i Z. Hącia zaproponowali, aby to Rada Sołecka poszczególnej wsi
ufundowana nagrody dla nauczycieli.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie o godzinie 17:25 w dniu 10.09.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący:
Krzysztof Pilas
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