Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
dnia 8.12.2016 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 30 listopada 2016 r.
Spotkanie z dyrekcją Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
30.11.2016 r. o godzinie 16:30 witając gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– 6 radnych obecnych na posiedzeniu Komisji. Posiedzenie składało się z dwóch części.
W I części posiedzenia uczestniczyła U. Habrych – odchodząca na emeryturę Dyrektor
CKiBP.
W II części posiedzenia uczestniczyły M. Strebejko – Komarowska – p.o. Dyrektora
CKiBP, M. Majewska – Szymkowiak – kierownik biblioteki, E. Olczak – główna księgowa
CKiBP.
W I części posiedzenia członkowie Komisji Społecznej przekazali list gratulacyjny
oraz upominek dla U. Habrych z okazji odejścia przez nią ze stanowiska Dyrektora CKiBP.
List gratulacyjny został odczytany przez Przewodniczącego Komisji K. Pilasa.
U. Habrych wyraziła swoje podziękowania dla członków Komisji Społecznej
za wieloletnią współpracę i podkreśliła, że postanowienie o odejściu należało do bardzo
trudnych decyzji, ale przychodzi taki czas kiedy pora odejść z pracy.
U. Habrych podkreśliła, że zostawia CKiBP w bardzo dobrej kondycji, z wypracowaną
marką i liczy na to, że obecny wysoki poziom CKiBP będzie kontynuowany w następnych
latach. O sukcesie CKiBP świadczy choćby fakt ponad 600 osób biorących udział w zajęciach
realizowanych przy CKiBP.
U. Habrych wyraziła nadzieję, że CKiBP będą w dalszym ciągu utrzymywane przez
Gminę Suchy Las na odpowiednim poziomie finansowania, który pozwoli utrzymać dalej
wysoki poziom świadczonych przez tę jednostkę usług kulturalnych. Zmniejszenie
finansowania byłoby ukaraniem tej instytucji kultury za dobrą pracę.
Radny Z. Hącia stwierdził, że planuje się, aby po wyremontowaniu budynku Starego
Baru w Chludowie cały dotychczasowy budynek biblioteki w Chludowie przy ul. Szkolnej 2
do przekazać CKiBP, aby ta jednostka mogła w dalszym ciągu rozwijać się w Chludowie.
U. Habrych stwierdziła, że dla rozwoju działalności w Chludowie potrzebne są kolejne
pomieszczenia i nie należy tej działalności ograniczać tylko do biblioteki.
Radny R. Tasarz przypomniał w skrócie historię pracy U. Habrych w Gminie Suchy
Las, tj. pracy przy powstawaniu i organizacji Ośrodka Kultury, budowy od podstaw Gazety
Sucholeskiej, która tworzyła się właśnie w Ośrodku Kultury, w którym był zespół redakcyjny.
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Radny przypomniał również pracę U. Habrych w komisji herbowej, w ramach której powstał
herb oraz stworzenie Dni Gminy Suchy Las.
U. Habrych podkreśliła, że w pierwszym zespole redakcyjnym poza nią pracował także
ówczesny Sekretarz Gminy M. Woźniak.
Przewodniczący K. Pilas stwierdził, że warto by było, gdy U. Habrych spisała swoje
wspomnienia dotyczące jej pracy na rzecz Gminy Suchy Las. Przewodniczący podkreślił,
że bardzo sobie cenił i ceni współpracę z U. Habrych, zwłaszcza w okresie, gdy rodziła
się samorządność po 1990 r. W I kadencji samorządu klimat dla kultury był bardzo dobry, w
II kadencji klimat ten się pogorszył, ale w kolejnych kadencjach było już przychylne
spojrzenie na kulturę w gminie.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że mieszkańcy przyzwyczaili się do wysokiego
poziomu kultury w Gminie Suchy Las i trzeba ten poziom w dalszym ciągu kontynuować.
U. Habrych podkreśliła, że jej współpraca z Komisją Kultury, a później z Komisją
Społeczną układała się zawsze bardzo dobrze. Ważną kwestią jest, aby kultura miała pewną
niezależność w działaniu, oczywiście w granicach prawa i statutu danej instytucji kultury.
U. Habrych zadeklarowała swoją pomoc, jeżeli zostanie poproszona o wyrażenie
sugestii lub rady odnośnie przedsięwzięć kulturalnych w Gminie.
W II części posiedzenia Komisji członkowie rozpoczęli od przyjęcia zaproponowanego
przez Przewodniczącego K. Pilasa porządku posiedzenia. Porządek został zaaprobowany
jednogłośnie.
Następnie Komisja jednogłośnie zaakceptowała treść protokołu z posiedzenia w dniu
30 listopada 2016 r. Uwagę dotyczącą treści protokołu z dnia 30 listopada br. odnośnie
wysokości opłaty za zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie „Red Box” i zmianę z 47 zł
na 49 zł zgłosił radny M. Jankowiak.
Przewodniczący K. Pilas poinformował, że wniosek Komisji Społecznej o zwiększenie
dotacji dla CKiBP o 200 000 zł został przyjęty przez Komisję Finansowo – Budżetową
i Rozwoju Gospodarczego.
M. Strebejko – Komarowska – p.o. Dyrektora CKiBP stwierdziła, że projekt planu
finansowego przestawiony przez CKiBP został przedstawiony z wykonaniem straty.
Przewodniczący K. Pilas pytał o ogólną sytuację w CKiBP.
M. Majewska – Szymkowiak – kierownik biblioteki przestawiła sytuację w bibliotece,
informując m.in. o tym, iż część książek oraz materiałów wybrakowanych trafiło
do archiwum w piwnicach budynku. Biblioteka zakupiła 3 000 nowych książek. Na zakup
nowych książek CKiBP otrzymało dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 15 000 zł.
Biblioteka w dalszym ciągu odnotowuje wzrost liczby czytelników. W ciągu roku
wypożyczonych zostało 86 000 książek. W ramach biblioteki funkcjonują 3 pracownie.
Biblioteka prowadzi działania związane z promocją czytelnictwa, m.in. spotkania autorskie,
promocje książek, lekcje biblioteczne. Biblioteka jest w pełni zinformatyzowana, obsługa
czytelników odbywa się elektronicznie, m.in. książki można rezerwować i przedłużać on-line.
Radny R. Tasarz wyraził swój podziw dla księgozbioru biblioteki.
Radny Z. Hącia także pochwalił działalność biblioteki, zwłaszcza jej działalność
w Chludowie. Dużą popularnością cieszą się zajęcia artystyczne organizowane w bibliotece
w Chludowie. Obecnie planuje się, aby po remoncie Starego Baru, cały budynek biblioteki
w Chludowie przy ul. Szkolnej 2 został przekazany CKiBP, a Koło Gospodyń Wiejskich
znajdzie swoje miejsce w Starym Barze.
Radny Z. Hącia pochwalił wykonanie nowoczesnego podjazdu dla niepełnosprawnych
do budynku biblioteki przy ul. Szkolnej 2 w Chludowie.
Radny M. Jankowiak także pochwalił działalność biblioteki, pytając jednocześnie
czy jest planowane spotkanie autorskie z pisarzem M. Krajewskim.
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M. Majewska – Szymkowiak stwierdziła, że spotkanie z M. Krajewskim miało miejsce
w CKiBP 3 lata temu i będzie zorganizowane kolejne spotkanie.
M. Strebejko – Komarowska poinformowała, że CKiBP pracuje według założonego
planu, w 2016 r. zostało zorganizowanych 40 wydarzeń, w których udział wzięło ok. 8 000
widzów. Obecnie jest blisko 700 uczestników zajęć artystyczno – kulturalnych, co generuje
koszty finansowe i organizacyjne, wprowadzane są nowe zajęcia, np. zajęcia z gry na ukulele.
Zajęcia plastyczne obłożone są w 100%.
Przewodniczący K. Pilas pytał kiedy odbędzie się II etap konkursu na stanowisko
Dyrektora CKiBP.
M. Strebejko – Komarowska poinformowała, że do 12.12.2016 r. należy przedłożyć
komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania CKiBP, zaś ok. 16.12.2016 r. ma nastąpić
rozstrzygnięcie konkursu.
Przewodniczący K. Pilas stwierdził, że M. Strebejko – Komarowska właściwie
wykonuje zadania na powierzonym jej obecnie stanowisku.
M. Strebejko – Komarowska stwierdziła, że pracuje w CKiBP ponad 3 lata i dalej
chciałaby kontynuować swoją pracę w tej instytucji.
Przewodniczący K. Pilas poruszył kwestię konkursu na szopkę bożonarodzeniową,
w którego komisji konkursowej K. Pilas był członkiem. Przewodniczący K. Pilas
scharakteryzował poziom tegorocznego konkursu i opowiedział o najciekawszych z jego
punktu widzenia szopkach, które wzięły udział w konkursie.
M. Strebejko – Komarowska stwierdziła, że w tegorocznym konkursie można
zauważyć dużą ilość prac wykonanych rodzinie, z zaangażowaniem rodziców i dzieci.
Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że bardzo pozytywnym faktem jest to, iż konkurs
trwa już od ok. 15 lat. Być może należałoby się zastanowić nad doprecyzowaniem niektórych
zapisów regulaminu. Przewodniczący zastanawiał się nad dyplomem dla każdego uczestnika.
M. Strebejko – Komarowska stwierdziła, że wręczenie każdemu uczestnikowi
indywidulanego dyplomu związałoby się z pewnymi trudnościami technicznymi. Dla każdej
szopki będą dołączone dyplomy uczestnictwa.
O godz. 17:45 posiedzenie Komisji opuścili radni U. Ćwiertnia i Z. Hącia.
Radny M. Jankowiak poinformował, że wizytował niedawno boisko sportowe
przy Zespole Szkół w Chludowie w obecności Dyrektora K. Antkowiaka i uzyskał
informacje, że niedawno wymieniono na nowe takie elementy wyposażenia jak bramki,
piłkochwyty i siatki.
M. Strebejko – Komarowska podziękowała za wsparcie Komisji Społecznej w pracach
nad budżetem na rok 2017.
M. Strebejko – Komarowska stwierdziła, że będzie zabiegać, aby Strategia CKiBP
wpisana została do Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las. Jest to bardzo ważne z punktu
widzenia planowania działań CKiBP na przyszłość oraz wpłynie także na zagwarantowanie
środków finansowych.
M. Strebejko – Komarowska poinformowała, że planowane jest, aby podczas Dni
Gminy Suchy Las w 2017 r. wystąpiła Urszula.
Przewodniczący K. Pilas pytał czy w budynku w Złotnikach przy ul. Żukowej CKiBP
korzysta ze wszystkich pomieszczeń na parterze, ponieważ Zarząd Osiedla Złotniki
sygnalizuje problemy lokalowe.
M. Majewska – Szymkowiak stwierdziła, że biblioteka wykorzystuje w pełni wszystkie
pomieszczenia na parterze tego budynku.
Przewodniczący K. Pilas zaznaczył, że być może po wybudowaniu szkoły w Złotnikach
do jej budynku zostanie przeniesiona biblioteka.
M. Majewska – Szymkowiak zaznaczyła, że biblioteka w Złotnikach ma charakter
biblioteki ogólnodostępnej i ewentualnie powinna mieć w budynku szkolnym zapewnione
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odrębne wejście i zagwarantowaną pewną odrębność lokalową, choćby z uwagi na inne
godziny funkcjonowania niż szkoła. O takiej ewentualności należy pamiętać już na etapie
projektowania budynku.
Następnie członkowie Komisji dyskutowali nad problemami lokalowymi Zarządu
Osiedla Złotniki.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na najbliższej sesji będą głosowane
3 projekty uchwał, które wymagają zaopiniowania przez Komisję Społeczną i oczekuje
od członków Komisji wyrażenia swojego stanowiska drogą elektroniczną.
Przewodniczący K. Pilas zaznaczył, że jest w trakcie przygotowywania sprawozdania
z działalności Komisji Społecznej w 2016 r.
Przewodniczący K. Pilas poinformował, że plan pracy Komisji na rok 2017 został
jednogłośnie zaaprobowany przez członków Komisji.
Radny M. Jankowiak poinformował, że w przyszłym tygodniu będzie się kontaktował
z Dyrektorem Agencji Mienia Wojskowego w sprawie terenu, na którym miałoby powstać
boisko w Biedrusku. Planowane jest najpierw zawarcie umowy dzierżawy na okres
3 miesięcy, a następnie AMW zorganizuje przetarg na dzierżawę tego terenu. Stowarzyszenie
„Red Box” będzie występowało jako dzierżawca i być może weźmie udział w przetargu.
Radny R. Tasarz stwierdził, że radni z Biedruska monitowali w sprawie konieczności
powstania nowego boiska w Biedrusku.
Radny G. Rewers stwierdził, że należy przeanalizować kto miałby być organizatorem
tego boiska i ponosić koszty jego utrzymania. Radny stwierdził, że planując nowe
przedsięwzięcia trzeba pamiętać o konieczności utrzymywania i remontowania tej substancji,
która już istnieje, m.in. remontować szatnie na boisku Złotkowie.
Radny M. Jankowiak zaznaczył, że Gmina chciałaby, aby stroną umowy było
Stowarzyszenie „Red Box”.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji K. Pilas
o godzinie 18:10 w dniu 8.12.2016 r. zamknął posiedzenie Komisji.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący KS:
Krzysztof Pilas
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