Protokół z posiedzenia
KOMISJI SPOŁECZNEJ
Rady Gminy Suchy Las, dnia 10.03.2015 r., godz. 16:30
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Omówienie regulaminu na „Szopkę Bożonarodzeniową”.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie prac Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 10.03.2015 r.
o godz. 16:30, witając członków Komisji oraz zgromadzone osoby. Następnie przewodniczący
stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności - 5 członków komisji obecnych.
W trakcie posiedzenia dotarł radny G. Rewers. W posiedzeniu uczestniczyli również: I część
posiedzenia – Dyrektor CKiBP Urszula Habrych, Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
Jarosław Krajewski, Wicedyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Agnieszka
Włodarczak, Siostra Anna Tarnowska, II część posiedzenia – mieszkaniec Złotnik Pan A. Strzelczak
oraz Przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola i Szkoły w Chludowie: Pani Katarzyna Krzyśko,
Pan Sławomir Bielawowski i Pan Henryk Górka.
Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty czterema głosami za, przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Zgodnie z porządkiem posiedzenia Komisja przystąpiła do omawiania regulaminu na „Szopkę
Bożonarodzeniową”. Przewodniczący Komisji podkreślił, że konkurs był organizowany przez Komisje
Rady Gminy i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie od 12 lat, w związku z tak długim
trwaniem konkursu organizatorzy myślą o jego „odświeżeniu” oraz poinformował, że Wójt Gminy,
m.in. z podwodów formalno-prawnych, nie jest za tym by konkurs był organizowany przez Radę
Gminy. Radny Z. Hącia przypomniał, że pierwsze konkursy na „Szopkę Bożonarodzeniową” były
organizowane przez dyrekcję i nauczycieli Zespołu Szkół w Chludowie. Członkowie Komisji i zebrani
goście omówili główne problemy z organizacją konkursu oraz zaproponowali ewentualne kierunki
zmiany regulaminu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie A. Włodarczak
wskazała, że: największe zainteresowanie konkursem jest wśród dzieci uczestniczących w zajęciach
prowadzonych w ramach świetlic socjoterapeutycznych, natomiast najmniejsze zainteresowanie jest
wśród młodzieży gimnazjalnej; można by zmienić formułę konkursu w ten sposób by mieszkańcy
mogli oglądać na bieżąco wykonywanie prac przez uczestników konkursu – materiały zostałyby
dostarczone przez organizatorów, uczestnicy mieliby kilka godzin na stworzenie szopek. Radni Z.
Hącia i U. Ćwiertnia wskazali, że ich zdaniem o wiele lepszą formą jest wykonywanie szopek w
domach, podczas zajęć świetlicowych, czy zajęć w różnych grupach stowarzyszeniowych – co daje
lepszą kreatywność i większe możliwości oraz wpływa na większe zaangażowanie uczestników.
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie J. Krajewski wskazał, że przede wszystkim
należałoby zastanowić się nad upowszechnieniem konkursu oraz poprawą jego formuły, tak by jakość
prac była lepsza. Dyrektor CKiBP U. Habrych zauważyła, że w pierwszej kolejności należy ustalić, kto
ma być organizatorem konkursu a następnie umożliwić temu organizatorowi opracowanie
regulaminu i formuły konkursu. Pani Dyrektor wskazała, że jeżeli Centrum Kultury ma zostać
organizatorem konkursu to podejmie się opracowania regulaminu i formuły konkursu, przy
współudziale obecnych organizatorów, jednakże potrzebuje na to trochę czasu – Pani Dyrektor,
z uwagi na dużą ilość pracy i czerwcowe przygotowania do „Dni Gminy”, zaproponowała by kolejne
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spotkanie w tej sprawie odbyło się we wrześniu br. Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że Komisja
Społeczna chciałaby utrzymać patronat nad konkursem i będzie co roku wnioskowała
o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na zakup nagród w konkursie. Pani Dyrektor U. Habrych
zauważyła, że należałoby również zastanowić się nad ekspozycją szopek po zakończeniu konkursu –
tak by więcej mieszkańców mogło je podziwiać np. w kościołach.
Dyrektor CKiBP zaprosiła również wszystkich zebranych do uczestniczenia w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych przez CKiBP, m.in. w: warsztatach teatralnych, „Oscarowej nocy
w Suchym Lesie”, spektaklu teatralnym „Seks dla opornych”, koncercie Kwartetu Rodziny Bałabanów.
Pani Dyrektor poinformowała również, że podczas wizyt u Prezydenta Polski udało jej się zaprosić
Panią Prezydentową A. Komorowską do odwiedzenia Suchego Lasu i prawdopodobnie taka wizyta
będzie miała miejsce 22 marca br.
W sprawach bieżących Komisja zajęła się sprawami przedstawionymi przez przybyłych gości –
Pana A. Strzelczaka mieszkańca Złotnik oraz Przedstawicieli Rady Rodziców Przedszkola i Szkoły
w Chludowie: Panią Katarzynę Krzyśko, Pana Sławomira Bielawowskiego i Pana Henryka Górkę.
Pan A. Strzelczak zgłosił chęć budowy, w Złotnikach przy ulicy Cichej, budynku służącego dziennemu
pobytowi dzieci niepełnosprawnych. Pan A. Strzelczak opowiedział o idei całego przedsięwzięcia
i poprosił Komisję o poparcie u Wójta, w celu uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.
Komisja przychyliła się pozytywnie do zamiarów Pana Strzelczaka i postanowiła wystosować
stosowne pismo do Wójta w tej sprawie.
Przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola w Chludowie przybliżyli Komisji problem dotyczący braku
nagłośnienia w nowym przedszkolu w Chludowie i podkreślili, że według nich wykonawca powinien
uzupełnić budynek o brakujący sprzęt, natomiast Wójt i Urzędnicy powinni dopilnować by cały
przedmiot zamówienia został zrealizowany w całości. Członkowie Komisji uzgodnili, że wpierw
Przewodniczący K. Pilas uda się w tej sprawie do Wójta Gminy – w celu wyegzekwowania działań
zmierzających do uzupełnienia budynku przez wykonawcę o brakujący sprzęt – a jeżeli to spotkanie
nie przyniesie efektów to Komisja skieruje wniosek do Komisji Rewizyjnej o zbadanie całej sprawy.
Dyskutowano także na temat zaplanowanych podwyżek dla administracji i pracowników
niepedagogicznych – radny G. Rewers wskazał, że idea udzielenia podwyżek, zdaniem radnych, była
inna niż to zrobiono. Według radnego G. Rewersa radni wnioskowali o jednakowe podwyżki dla tych
pracowników, a nie 3 % od poszczególnych dochodów – przez co pracownicy najmniej zarabiający
otrzymali najniższe podwyżki. Zdaniem radnego G. Rewersa należałoby tę sprawę poruszyć podczas
najbliższej sesji. Przewodniczący K. Pilas wskazał, że zaproponuje zmianę nazwy Komisji na: Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych, która miałaby obowiązywać od przyszłego roku.
Radny R. Tasarz poruszył również kwestię dotyczącą braku cmentarza na terenie miejscowości
Suchy Las i poprosił by Komisja wraz z Radą Gminy zajęła się tym problemem. Przewodniczący Komisji
wskazał, że w porozumieniu z Wójtem, Proboszczem i przedstawicielami Złotnik należałoby
wyznaczyć miejsce pod ewentualny cmentarz. Przewodniczący K. Pilas podkreślił, że należałoby
również wprowadzić odpowiednie zapisy do Studium Gminy i wnioskować o środki na ten cel do
budżetu Gminy.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący K. Pilas zamknął posiedzenie
Komisji o godzinie 18:45 w dniu 10.03.2015 r.
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