Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 09.01.2019 roku.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Prezentacja basket Team Suchy Las
Spotkanie z Panią Dyrektor OPS – Sylwią Nowak – Kabacińską.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.
Przewodnicząca J. Radzięda otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała gości i członków Komisji oraz
stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 5.
Członek Stowarzyszenia Basket Team Suchy Las - Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las to
podmiot stworzony z koszykarskiej pasji. Jest to wspólna inicjatywa trenerów i rodziców dzieciaków
trenujących koszykówkę. Jego głównym celem jest umożliwienie koszykarskiego rozwoju
dziewczynkom i chłopcom z gminy Suchy Las pod okiem doświadczonych trenerów. Obecnie pod
skrzydłami stowarzyszenia trenuje ok. 160 dzieci. Stowarzyszenie jest zarządzane przez rodziców i
nie ma misji zarobkowej. Skupiamy się wyłącznie na naszych dzieciakach oraz ich wspólnej pasji,
jaką jest koszykówka. Oprócz treningów organizujemy turnieje koszykówki, obozy, półkolonie,
jeździmy na turnieje krajowe i zagraniczne, a także bierzemy udział w rozgrywkach ligowych.
Dyrektorem Sportowym w Stowarzyszeniu została wielokrotna reprezentantka Polski w koszykówce,
osoba mocno związana zarówno z wielkopolskim środowiskiem sportowym, jak i przede wszystkim
ze szkoleniem dzieci w Suchym Lesie - pani Ilona Mądra. Poza nią kadrę trenerską stanowią
wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z dziećmi trenerzy. Aktywnie współpracujemy z
organizacjami koszykarskimi z okolicznych gmin w celu wymiany doświadczeń szkoleniowych, jak
również organizacji wspólnych wyjazdów czy treningów.
Specyfika tego sportu polega na ty, że trenujemy na hali i musimy wynajmować i płacić za wszystkie
obiekty, z których korzystamy. Stykamy się z pewnymi trudnościami, jakimi są m.in.: dostępność sal.
Ilość dzieci jest ograniczona dostępnością sal treningowych. Jest prowadzona jakaś polityka gminna,
które nie koniecznie jest przez nas zrozumiana. Według tej polityki już o 18.30 sale wynajmowane
są klientom komercyjnym, a wydaje nam się, że pierwszeństwo powinny mieć dzieci i młodzież.
Oczywiście my tez płacimy za wynajem tak, jak klienci komercyjni, ale powtórzę - pierwszeństwo
powinny mieć dzieci i młodzież.
Płacimy za wynajem. Otrzymujemy dotacje z Gminy w wysokości 40 – 50 tys. zł, a za wynajem do
budżetu gminy przekazujemy ponad 100 tyś. zł. rocznie. Bez zaangażowania sponsorów prywatnych
nie moglibyśmy zapewnić dzieciom tego, co mamy w tej chwili.

Apelujemy również do Państwa, aby zastanowić się nad tym, czy polityka dotycząca podziału
środków dotyczących aktywności sportowych jest racjonalna. Jako Stowarzyszenie działające non
profit promujemy Gminę Suchy Las w kraju i za granicą. Okazuje się, że dokładamy do budżetu
jednostek gminnych więcej niż otrzymujemy (za sam tylko wynajem sal treningowych).
Radny M. Jankowiak – temat sal jest dość drażliwy. Już w poprzedniej kadencji proponowałam
zakup balonu, który można postawić na boisku i zwolnić zajmowane zimą sale. Paradoksem jest to,
że również jako stowarzyszenie płacimy za cały rok wynajmu hali sportowej, choć korzystamy z niej
tylko w miesiącach zimowych. W pozostałym czasie hala stoi pusta, płacimy za puste godziny
Członek Stowarzyszenia Basket Team Suchy Las – dogadujemy się w tej kwestii z Red Boxem i Sucharami Suchy Las, jak tylko jest to możliwe. Mimo wszystko wydaje nam się, że zmiana
polityki wynajmu hal przez GOS byłaby wskazana, bo umożliwiałaby w pełni faktyczne wykorzystanie
hali. Stowarzyszenia powinny mieć pierwszeństwo w wynajmie hali. Jesteśmy gotowi wynajmować
ją w większej ilości godzin, tylko żeby była taka możliwość. Jak najbardziej jesteśmy za wszelkim
rozwojem fizycznym, ale proszę zwrócić uwagę na to, że dysproporcje w dotacji na 1 użytkownika
w porównaniu: koszykówka, a np. piłka nożna – są niesamowite.
Staramy się o środki sponsorskie. Jedziemy np. do Wiednia, bo chcemy dzieciom pokazać, że sport
to nie tylko „klepanie” piłki, ale także zwiedzanie świata. Nie chcielibyśmy doprowadzić do tego, że
potrzebujemy sponsorów na podstawową działalność. Za wynajem sali w CKiBP na spotkanie z
rodzicami tez płacimy.
Radny M. Bajer – jestem za pomaganiem. Czy prowadzicie dzienniki obecności.
Członek Stowarzyszenia Basket Team Suchy Las – nie prowadzimy, bo nie ma takiej potrzeby.
Nie mamy żadnych problemów z obecnością.
Półtrora roku temu my, rodzice trenujących dzieci, postawieni zostaliśmy przed wyborem danym
nam przez ówczesnego prezesa Basket Academy: jeśli nie dołożymy 200 tys. zł., to nasze dzieci
przestaną trenować. Rodzice dzieci zebrali się i sami wzięli w ręce sprawy tworząc Stowarzyszenie
Basket Team Suchy Las. Od tamtego czasu ilość trenujący dzieci z 80 zwiększyła się do 160.
Otrzymaliśmy środki od Osiedla Suchy Las na zakup piłek. Piłki kupiła oczywiście Gmina. Proszę sobie
wyobrazić, ile mieliśmy trudności z tym, aby 40 piłek było zmagazynowanych w GOS. Czy trener
każdorazowo miałby osobiście przywozić piłki na trening? To pokazuje, z czym musi borykać się jako
Stowarzyszenie w codziennej działalności.
Radny M. Jankowiak – chciałbym Państwu radnym uświadomić, że rola i praca, jaka jest wkładana
w pozyskiwanie sponsorów i organizację takiego stowarzyszenia, jest bardzo trudna i ważna. Chylę
czoła Stowarzyszeniu Basket Team Suchy Las i podpisuję się pod wnioskami z tej komisji obiema
rękami. Proponuje Stowarzyszeniom złożenie wniosku o 2 spotkania rocznie dla rodziców plus
spotkanie wigilijne. Należy wrócić do tematu budowy obiektu sportowego ze sztuczną trawą i
balonem w Złotnikach.
Radny G. Słowiński – ilość trenujących dzieci znacznie się zwiększyła. Z tego wynika, że dotacja
również powinna się zwiększyć. Sugerowałbym zaprosić na naszą Komisję panią Pałącarz i panią
dyrektor GOS. Jeśli sala stoi pusta, to uważam to za sytuację nienormalną. A wynajmowanie hali dla
stowarzyszeń powinno jak najbardziej odbywać się z pierwszeństwem. Już teraz należy wpisać do
WPF budowę sali sportowej przy okazji budowy szkoły w Złotnikach.

Wniosek KOKSiSS o przedstawienie przez GOS zasad wynajmu hali na potrzeby Stowarzyszeń został
przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca J. Radzięda – powinien powstać dokument strategiczny dotyczący stowarzyszeń
i polityki sportowej w Gminie Suchy Las.
Radny Z. Hącia – obiekty gminne powinny służyć mieszkańcom Gminy Suchy Las. Powinny być
udostępniane w CKiBP, czy w świetlicach wiejskich.
Ad. 6.
Spotkanie z Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie – Sylwią Nowak –
Kabacińską w sprawie polityki senioralnej w Gminie Suchy Las.
Dyrektor OPS – OPS zajmuje się osobami starszymi od 10 lat poprzez kluby seniora działające pod
nazwa „Dębowy Liść” w 4 filiach: Suchy Las, Os. Grzybowe, Biedrusko i Chludowo. Do klubów
uczęszcza ponad 300 osób. Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w tygodniu i podzielone są na bloki
tematyczne: zajęcia integracyjne oraz zajęcia z instruktorem (plastyczne, zajęcia komputerowe,
basen, gimnastyka senioralna, zajęcia taneczne). Zajęcia integrują seniorów i podtrzymują ich
sprawność. Widzimy jak kluby bardzo są potrzebne i jak dobrze spełniają swoją rolę. Uważam, że
dzienne domy opieki nie są nam potrzebne, ze względu na to, że większość ich zadań spełniają
istniejące kluby. Ośrodek dodatkowo zapewnia usługi opiekuńcze. Pracownicy OPS przeprowadzają
wywiad środowiskowy, po czym przydzielany jest opiekun do osoby zakwalifikowanej i opieka
sprawowana jest domu tej osoby. Zadanie to realizujemy za pośrednictwem stowarzyszenia „Etap”
z Poznania. Co do rady seniorów, to uważam, że pomysł jest fajny, natomiast chciałabym, abyście
mieli Państwo świadomość, że wiązać się to będzie z wieloma pomysłami, za którymi stać będą
finanse. Ja już dziś muszę hamować naszych seniorów w wielu propozycjach, które od nich
wychodzą. Koszt klubów w budżecie OPS, to ponad 100 tyś. zł., a przypuszczam, że rada będzie
generować jeszcze większe koszty.
Radny Z. Hącia – jestem członkiem klubu w Chludowie. Uważam, że jest to bardzo pożyteczna
inicjatywa. Pieniądze wydawane są mądrze i dobrze. Jakie funkcje miałaby pełnić rada senioralna?
Należy to najpierw przedyskutować w klubach i zastanowić się nad podstawami działania.
Przewodnicząca J. Radzięda – wniosek dotyczący rady senioralnej obejmuje tylko dwa osiedla:
Suchy Las i Suchy Las Wschód. Tak nie może być. Ewentualna rada musiałaby obejmować całą
Gminę. Nie tylko w klubach odbyć powinna się dyskusja, ponieważ mamy wielu seniorów, którzy do
klubów nie należą. Musiałoby się odbyć szereg konsultacji w poszczególnych miejscowościach. Może
warto pomyśleć o forum seniorów zrzeszonym przy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych? Forum to mogłoby spotykać się 2-3 razy w roku i pełnić rolę doradczą. Polityka
prowadzona przez OPS wyczerpuje w pełni funkcje proponowanej rady senioralnej. Wszystkie te
zadania realizowane są w klubach seniora.
Członkowie KOKSiSS jednogłośnie zajęli stanowisko, że nie ma możliwości realizacji wniosku
dotyczącego powołania rady senioralnej zgodnie z jego treścią.

Pani dyrektor OPS poinformowała członków KOKSiSS o planowanych pięciu projektach uchwał, które
zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy.
Ad. 7.
Radny G. Słowiński – dochodzą do mnie niepokojące sygnały z nowo otwartego przedszkola w
Złotnikach. Dzieci nie mają zabawek, przychodzą do przedszkola ze swoimi. Rodzice muszą kupować
środki higieny (papier toaletowy). Powinniśmy sprawdzić jak wydatkowane są środki z dotacji. To
możemy zrobić w prywatnym podmiocie. Obiady są dwa razy droższe niż w Poznaniu. Brak wody do
picia dla dzieci. Plac zabaw nie jest dostosowany do dzieci starszych. Nauczyciele mieli obiecane
podwyżki po okresie próbnym. Podwyżek nie otrzymali. Podobno wpłynęła do Wójta skarga w
temacie środków higieny. Wnioskuję, aby nasza komisja zajęła się tym tematem.
Radny Z. Hącia – pani Pałącarz powinna zająć się tą sprawą. Wszystkie jednostki oświatowe, bez
względu czy prywatna, czy nie - nadzoruje Gmina. Potrzeba przedszkola istnieje, ale nie może być
tak, że interes prywatny jest ważniejszy od dzieci.
Przewodnicząca J. Radzięda – złożę wniosek do Wójta o wyjaśnienie sytuacji w przedszkolu w
Złotnikach. Rada Rodziców SP 1 poprosiła nas o spotkanie. Wyznaczyliśmy termin na 14.01.2019,
godz. 18.30.
Członkowi KOKSiSS ustalili termin spotkań w tygodniu sesyjnym: środa, godz. 08.30.
Ad. 8 - 9.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała
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