Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 20.02.2019 r.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Powitanie członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Opiniowanie projektów uchwał: punkty 9 i 11 z porządku sesji.
5. Omówienie wniosków z posiedzenia wyjazdowego z dnia 11.02.19 (Wizytacja SP 1).
6. Informacje p. Kierownik Referatu Oświaty dotyczące nadzoru nad placówkami
edukacyjnymi.
7. Młodzieżowa Rada Gminy.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 – 3.
Przewodnicząca J. Radzięda otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała gości i członków
Komisji oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie. W posiedzeniu uczestniczyła p. V. Pałącarz Kierownik Referatu
Oświaty, Sportu i Współpracy z Organizacjami , Marcin Kołodziejczak z Wydziału Gruntów oraz p.
Michał Brdęk. Zmieniono porządek posiedzenia oddając w pierwszej kolejności głos p. Brdękowi.
Pan M. Brdęk poinformował, że przybył na spotkanie jako mieszkaniec Złotkowa i rodzic, a
nie jako sołtys wsi. Do spotkania z Komisją skłoniła go sytuacja w przedszkolu publicznym
Akademos w Złotnikach. Poprosił o przeprowadzenie kontroli w przedszkolu ze względu na
działania niezgodne - jego zdaniem - z obowiązującym prawem. Pan Brdęk przybliżył problemy,
które niepokoją rodziców, między innymi:
- polityka kadrowa – zwolnienie dwóch pań do pomocy; obecnie przypada 1 nauczyciel i pół
pomocy na grupę, która liczy 26 dzieci
- konieczność kupowania przez rodziców artykułów biurowych, wyprawki na początek roku,
papieru toaletowego – dyrekcja żąda zakupu ze składek na Radę Rodziców
- opłaty za przedszkole są wyższe niż w starym przedszkolu w Złotnikach – dla porównania za
dwójkę dzieci w poprzednim miejscu p. Brdęk płacił ok. 400 zł, a teraz 700 zł
- menu dla dzieci jest bardzo ubogie.
Zdaniem p. Brdęka inwestor przeszacował ilość dzieci w przedszkolu, a teraz rodzice muszą
ponosić konsekwencje tego.
Pani V. Pałącarz Kierownik Referatu Oświaty i Sportu poinformowała, że zgodnie z
przedłożonym przez przedszkole sprawozdaniem, dotacja została prawidłowo wydana i rozliczona.
Dodała, że organem nadzorczym nad przedszkolem w zakresie nadzoru pedagogicznego jest
Wielkopolski Kurator Oświaty i tam należy zgłosić problem. Natomiast pytanie o wysokość opłat
za przedszkole powinna być skierowana bezpośrednio do dyrektora placówki.
Radny G. Słowiński zaznaczył, że p. Brdęk nie jest pierwszą osobą, która zgłasza
zastrzeżenia. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Gospodarczych również pojawili
się niezadowoleni rodzice.

Pani V. Pałącarz stwierdziła, że może ustosunkować się do zarzutów w momencie
otrzymania pisma w tej sprawie. Pismo takie należy skierować do Wójta.
Pan Brdęk poinformował, że pismo zostanie wkrótce złożone. Dodał, że do końca tygodnia
ma odbyć się spotkanie w przedszkolu, na które zaprasza Wójta i p. Kierownik V. Pałącarz.
Pan Brdęk wyraźnie zaznaczył, że kadra w przedszkolu jest rewelacyjna, chodzi tylko o
kwestie organizacji pracy i zarządzania. Poruszył również problem legalności wystawiania faktur
na Radę Rodziców. Pani V. Pałącarz wyjaśniła, że jeżeli Rada Rodziców kolokwialnie wyrazi zgodę
na takie działania, to można tak zrobić. Ale dotyczy to finansowania wyłącznie np.: rzeczy, które
wykraczają poza realizację podstawy programowej.
Na pytanie radnej I. Koźlickiej o różnicę między przedszkolem niepublicznym i
przedszkolem prowadzonym przez inny organ, p. V. Pałącarz wyjaśniła, że różni się wysokością
dotacji – w pierwszym przypadku wynosi 75%, a w drugim – 130%. Dodatkowo w przedszkolu
niepublicznym właściciel może być dyrektorem, a w przedszkolu prowadzonym przez inny organ –
spółka powołuje dyrektora placówki.
Pan Brdęk dodał, że planowano przyjęcie 230 dzieci, a obecnie jest 116 – o połowę mniej.
Przedszkole mając 130 % dotacji powinno być placówką modelową.
Podziękowano p. M. Brdękowi za przybycie.
Ad. 5-6.
W dalszej kolejności omówiono wnioski z posiedzenia wyjazdowego z dnia 11.02.19 r. z
wizytacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie. Sformułowano następujące uwagi:
- problem z zarządzaniem placówką – p. Dyrektor tłumaczy niedociągnięcia jedynie faktem
umniejszania kwot przez Gminę
- brudne i niesprzątane toalety
- otwarta skrzynka elektryczna na wysokości ręki dziecka; włączniki światła umiejscowione za
wysoko, połamane włączniki
- kwestia wydawania posiłków i przechowywania pożywienia – bułki poza lodówką; posiłki
dostarczane są wbrew ustawie o ZP – rodzice nie są zadowoleni z jakości posiłków
- na komputerach zainstalowane jest nielegalne oprogramowanie; na pulpitach dostępne są listy
osobowe – brak ochrony danych
- w sali gimnastycznej odpada tynk; liny do wspinania zostały odcięte – wiszą tylko kikuty
- szatnia jest ogólnodostępna, nikt nie pilnuje pozostawionych w niej rzeczy
- plac manewrowy firm szkolących kursantów znajduje się tuż przy boisku szkolnym, na które
wychodzą dzieci
- schody nieoznakowane i dziurawe
- sala pamięci zagracona, sztandar szkoły w worku leżącym na podłodze
- brak współpracy dyrekcji z Radą Rodziców.
Pani V. Pałącarz poinformowała, że Gmina prowadzi nadzór nad szkołą. Dodała, że Rada
Gminy może pomóc w usunięciu tych niedoskonałości. W każdej szkole są podobne problemy.
Zaznaczyła także, że szkoły wyposażone są na wysokim poziomie, jakość pracy i edukacja również
– wyniki placówek są powyżej średniej. Pani Pałącarz dodała, że nie ustosunkuje się w tej chwili do
zastrzeżeń. Nadzór pedagogiczny jest prowadzony, są przeprowadzane również kontrole doraźne.

Każda interwencja jest rozpatrywana w ciągu dwóch tygodni. Pani Pałącarz poinformowała
również, że 20 marca będzie przeprowadzony konkurs na dyrektora szkoły, a wynik konkursu
będzie stanowił ocenę dotychczasowej pracy p. Dyrektor.
Radny R. Rozwadowski dodał, że konflikt między p. Dyrektor a Radą Rodziców jest
widoczny gołym okiem. Panie wręcz pokłóciły się w obecności członków Komisji. Rodzice znaleźli
lepszego dostawcę jedzenia, ale p. Dyrektor nie chce zmian. Byłoby to lepsze i tańsze rozwiązanie
– ekipa przywiezie, wyda i posprząta.
Radna I. Koźlicka dodała, że jeżeli p. Dyrektor ustąpiłaby choć w kwestii jedzenia lub
pewnych rozwiązań organizacyjnych, to sprawa nie wyszłaby poza szkołę.
Przewodnicząca Komisji J. Radzięda zwróciła uwagę na zwrot dość znacznej kwoty do
budżetu przez p. Dyrektor, pomimo tylu rzeczy, które można by wykonać za te pieniądze. Radny
Rozwadowski zapytał o możliwość zmiany przeznaczenia zaplanowanych kwot w ciągu roku
budżetowego. Pani Kierownik odpowiedziała, że taka możliwość oczywiście istnieje w
odpowiednim czasie i po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego - Gminy . Radny G. Słowiński
zaproponował, aby dla porównania odwiedzić szkołę w Chludowie.
Radny G. Słowiński dodał, że Komisja nie porusza kwestii pedagogicznych i osiągnięć
szkoły, gdyż nie ma do tego uwag. Jednakże to nie zasługa p. Dyrektor, tylko kadry pedagogicznej.
Radny zauważył, że p. Dyrektor brakuje umiejętności menadżerskich. Radny poprosił o
udostępnienie założeń programowych przedstawionych przez p. Dyrektor przed poprzednim
konkursem. Chciałby sprawdzić, czy koncepcja jest w ogóle realizowana przez p. Dyrektor.
Przewodnicząca poinformowała, że w Poznaniu w komisjach konkursowych zasiadają
również radni z Komisji Oświaty. Przewodnicząca złoży wniosek w tej sprawie.
Podziękowano p. V. Pałącarz za udział w posiedzeniu.
Ad. 4.
Komisja przystąpiła do omawiania projektów uchwał.
•

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Suchy Las na lata 2016-2020

Pan M. Kołodziejczak omówił zmianę uchwały. Celem przedmiotowej uchwały jest uregulowanie
spraw związanych z zasobem mieszkaniowym Gminy Suchy Las w związku ze złym stanem
technicznym dwóch lokali mieszkalnych w budynku w Golęczewie przy ul. Tysiąclecia 13.
Mieszkańcom dotychczas zajmującym te lokale Gmina Suchy Las zapewniła inne lokale do czasu
powiększenia gminnego zasobu mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę wysokie koszty remontu ww.
lokali oraz skomplikowany charakter koniecznych prac, a także fakt, iż budynek ten znajduje się w
gminnej ewidencji zabytków podjęto decyzję o sprzedaży powyższych lokali. W I połowie 2019 r.
Gmina Suchy Las rozpocznie prace modernizacyjne budynku stacji kolejowej w Złotnikach
położonej wzdłuż linii kolejowej nr 354 Poznań Główny – Piła Główna. Konsekwencją realizacji tego
zadania inwestycyjnego będzie pozbawienie funkcji mieszkaniowej budynku stacji kolejowej w
Złotnikach przy ul. Dworcowej 2, w którym dotychczas znajdował się jeden lokal mieszkalny
wchodzący w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Osobom zamieszkującym ten lokal Gmina
zapewni najem lokalu mieszkalnego w Złotnikach, w budynku przy ul. Słonecznej 26. W tym celu

lokal położony przy ul. Słonecznej 26 zmieni swój status prawny z lokalu socjalnego na lokal
mieszkalny. Wobec powyższych zamierzeń Gminy Suchy Las, dla realizacji których niezbędne jest
wyłącznie z gminnego zasobu mieszkaniowego dwóch lokali w Golęczewie przy ul. Tysiąclecia 13 i
lokalu w Złotnikach przy ul. Dworcowej 2 oraz zmiana statusu prawnego lokalu w Złotnikach przy
ul. Słonecznej 26.
Pan Kołodziejczak dodał, że zasób mieszkań gminnych będzie sukcesywnie zwiększany o 812 lokali pozyskanych w różny sposób:
- poprzez nabycie na rynku wtórnym – 2-4 lokale
- wybudowanie budynku – ok. 6 lokali
- adaptację budynku po przedszkolu w Złotnikach.
Pan Kołodziejczak poinformował, że pojawiła się możliwość skorzystania z programu Banku
Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie takiego projektu w 20-45%. Jest to jednak
perspektywa 2-5 lat.
Głosowanie nad projektem – jednogłośnie, 6 głosami za (bez radnego G. Słowińskiego, który
opuścił posiedzenie).
• uchwała w sprawie zmiany statutu sołectwa Golęczewo
Głosowanie nad projektem – jednogłośnie, 6 głosami za (bez radnego G. Słowińskiego, który opuścił
posiedzenie).
Ad. 7.
Przewodnicząca Komisji J. Radzięda zaproponowała wprowadzenie zmiany do uchwały w
sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy – w par. 6 zamiast określenia wieku wejścia do MRG,
wpisać klasę szkoły podstawowej. Zaproponowała również przeznaczenie jednego z posiedzeń
Komisji na spotkanie z młodzieżą. Radni dyskutowali nad propozycją tej zmiany. Doszli jednak do
wniosku, że jest ona niepotrzebna.
Ad.8.
Przewodnicząca Komisji przypomniała radnym o piśmie mieszkańca w sprawie utworzenia
Centrum Inicjatyw Senioralnych przy Urzędzie Gminy. Przewodnicząca porównała ofertę dla
seniorów w Poznaniu z ofertą OPS w Suchym Lesie. Radni doszli do wniosku, że oferta gminna jest
bogata i wystarczająca.
Ad.9.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 10.30.

Protokołowała
Dorota Majchrzak

Przewodnicząca KOKSiSS
Joanna Radzięda

