Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 31.01.2019 r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Opiniowanie projektów uchwał.
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. Protokół z ostatniego posiedzenia również przyjęto jednogłośnie. W
posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor OPS w Suchym Lesie p. S. Nowak-Kabacińska.
Ad. 5.
Głos oddano p. S. Nowak-Kabacińskiej, która omówiła 5 projektów uchwał:
1. uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 – jest to program rządowy,
dotyczy otrzymania dotacji na dożywianie dzieci w szkołach.
2. uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – uchwała
dotyczy osób poniżej określonego w uchwale progu dochodowego.
3. uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023 – w uchwale zawarto kryteria, które określone są w Programie
rządowym. Próg dochodowy wynosi 500 zł na osobę w rodzinie, a dla osób samotnie
wychowujących – 700 zł.
4. uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Las na rok 2019 – Program

jest uchwalany co roku. W tym roku ze względu na zmianę przepisów połączono dwa programy.
Program jest obszerny, został oparty na wcześniej przeprowadzonej diagnozie.
5. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w
Gminie Suchy Las – program dotyczy rodzin zagrożonych ubóstwem i problemami opiekuńczowychowawczymi. U 10 rodzin jest asystent społeczny, który spędza czas z rodziną po to, by w
przyszłości nie zabrano im dzieci. Asystent uczy gospodarowania środkami, opiekuje się dziećmi,
odrabia z nimi lekcje. Jest to bardzo ciężka praca, nie wszystkie rodziny chcą się otworzyć, trzeba
zdobyć ich zaufanie. Pani Dyrektor zaznaczyła, że są sukcesy w tym zakresie – nie odbiera się dzieci
na terenie naszej gminy, a skrajne rodziny radzą sobie dobrze. Na pytanie radnej I. Koźlickiej o
rekrutację osób do przeprowadzonego badania, p. Dyrektor wyjaśniła, że uczestnicy są
przypadkowi, a w badaniu został przyjęty margines błędu.
Radny Z. Hącia wspomniał o problemach w szkole w Chludowie – kuchnia wymaga
remontu, a stołówka jest połączona z szatnią. Zaznaczył, że wniosek był składany do budżetu 2019,
ale został odrzucony. Radny M. Bajer stwierdził, że posiłki nie muszą być przygotowywane w
szkole, mogą być dowożone tak, jak w Golęczewie. Będzie to tańsze rozwiązanie niż remont
budynku.
Radna A. Ankiewicz poruszyła temat ograniczenia punktów sprzedaży alkoholu do godz.
22.00 i ujęcia tego tematu w Programie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Suchy Las. Pani Dyrektor
poinformowała, że wydatkowanie środków z koncesji alkoholowych jest ściśle określone i nie może
być przeznaczone na inny cel. Koncesjami, punktami sprzedaży i godzinami otwarcia zajmuje się
gmina. Decyzja należy do Wójta. Funkcjonuje również uchwała w sprawie określenia punktów
sprzedaży alkoholu i tam należy dokonać zmian.
Pani Dyrektor wspomniała również o działającym w Chludowie punkcie zajmującym
się
różnego rodzaju uzależnieniami. Zaapelowała o rozpropagowanie tego wśród mieszkańców. W
punkcie działa terapeutka, która organizuje prelekcje i prezentacje dla zainteresowanych.
Komisja blokowo zagłosowała na omówionymi projektami uchwał – jednogłośnie za
przyjęciem.
W dalszej kolejności oddano głos przedstawicielom Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr
1 w Suchym Lesie. Goście zwrócili się z prośbą o pomoc w wyrównaniu dysproporcji między
szkołami z terenu gminy. Zaznaczyli, że dzieci są masowo przenoszone z ich szkoły do innych
jednostek oświatowych. Goście zwrócili szczególną uwagę na następujące problemy:
- tragiczny stan sali gimnastycznej
- w 6 klasach jest tylko po 15 uczniów
- brak możliwości wpływania na jakość obiadów przy ponoszeniu pełnych opłat
- brak bazy sportowej, co uniemożliwia zrobienie klasy o profilu sportowym
- brak komputerów – na 550 dzieci jest ich tylko 14; sala komputerowa ma zaledwie 30 m²
- nieprawidłowe dysponowanie środkami przez Dyrektora szkoły – oddawanie niewykorzystanych
środków zamiast przeznaczenia ich na np.: indywidualne szafki dla dzieci.

Przedstawiciele Rady Rodziców dodali, że zależy im na pełnej współpracy z Dyrektorem
szkoły. Przekazali Komisji komplet dokumentów z prośbą o zapoznanie się z nim.
Radny Z. Hącia zaproponował wizytację placówek oświatowych, natomiast radny G.
Słowiński złożył wniosek o ustalenie harmonogramu wizytacji z ujęciem na pierwszym miejscu SP
nr 1 w Suchym Lesie. Radny dodał, że było już zaplanowane spotkanie w sprawie problemów w SP
1, ale nie doszło do skutku.
Radny M. Bajer stwierdził, że Rada Rodziców powinna spotkać się z gronem pedagogicznym
i przedyskutować wszystkie sporne sprawy. Dodał, że przedstawione przez nich problemy dotyczą
80% szkół w Polsce.
Podziękowano gościom za przybycie.
Komisja powróciła do opiniowania projektów uchwał. Nad punktami 17, 19-27 Komisja
głosowała blokowo – wszyscy radni za przyjęciem projektów. Komisja głosowała również treść
oświadczenia – wszyscy za przyjęciem.
Poproszono p. Sekretarz o wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały w sprawie
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Sekretarz wyjaśniła, że obowiązek podjęcia uchwały
wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Zmiana nastąpiła w styczniu 2018 r. i
zobligowała Radę Gminy do określenia w drodze uchwały zasad obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Radna A. Ankiewicz zgłosiła prośbę o wykreślenie z par. 2 ust. 3 tiret 4 wyrazów
„i jej komisji". Zapytała również o konieczność podawania nr PESEL w jednym z załączników i jak
takie dane mają się do przepisów RODO. Pani Sekretarz wyjaśniła, że na każdym z załączników
znajduje się klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zagłosowano nad projektem uchwały – 6 radnych za (bez radnego G. Słowińskiego, który
opuścił posiedzenie).
Ad. 6-7.
Radna I. Koźlicka zawnioskowała o zajęcie się projektem utworzenia dziennego domu
opieki dla seniorów.
Ad. 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 10.45.
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