Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 22.03.2019 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.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
Opiniowanie uchwał przygotowanych na najbliższą sesją Rady Gminy.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.
Przewodnicząca Joanna Radzięda otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała gości i
członków Komisji oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca J. Radzięda poinformowała członków Komisji o wynikach konkursów
na dyrektorów w SP 1 i SP 2 w Suchym Lesie. Dyrektorem SP 1 została Pani Maria Antas, a
dyrektorem SP 2 Pan Jarosław Krajewski.
Ad. 5.
Protokół z dnia 31.01.2019 został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z dnia 11.02.2019 został przyjęty 5 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosy.
Protokół z dnia 20.02.2019 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6.
•

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu „Karta dużej rodziny”.

Pani Izabela Julkowska omówiła projekt uchwały.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
•

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Biedrusko.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
•

Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

Kierownik V. Pałącarz omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca J. Radzięda – wnioski o przeniesienie do SP 2 z SP 1 związane są m. in. z
tym, że tam uczęszcza starsze rodzeństwo. Może będzie można uzupełnić oddziały? Podobno
jest wiele wniosków o przeniesienie z Golęczewa.

Kierownik V. Pałącarz – można wrócić do tematu, jak będzie wiadomo, jak sprawa wygląda
z obłożeniem oddziałów, natomiast nie ma mowy o przenoszeniu uczniów z Golęczewa do
Suchego Lasu.
Radny Z. Hącia – skoro jest w szkole starsze rodzeństwo i mamy też kryterium meldunkowe,
to nie powinno się zakazać tych przenosin. Natomiast na życzenie nie powinno się przenosić.
Radny G. Słowiński – są dzieci w SP 2, które zostały przeniesione z SP 1. Oddziały
dodatkowe powinny być tworzone po analizie kosztów.
Radny Z. Hącia – jak wygląda temat strajku?
Kierownik V. Pałącarz – wszyscy przystąpili do procedury, ale nie wszyscy podpisali listy.
Nie słyszałam o żadnych zagrożeniach w naszej gminie.
Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Sekretarz Joanna Nowak przekazując swoje uwagi do
projektu Młodzieżowej Rady Gminy:
• brak informacji na temat: kto i jak sporządza spis wyborców,
• kto posiada prawo wyborcze (należy uwzględnić również Szkołę Prywatną z Biedruska),
• w statucie nie przewidziano komisji okręgowych,
• nie podano terminu wyborów.
• nie można zapomnieć o Liceum znajdującym się na teren i gminy.
Radny G. Słowiński – przynależność do szkoły powinna dawać możliwość kandydowania.
Absolwenci konkretnej szkoły mogą nadal w niej głosować, pomimo tego, że są już uczniami
np. placówek poznańskich.
Przewodnicząca J. Radzięda – zamiast kryterium wieku powinno być kryterium
uczęszczania do konkretnych klas.
Radny M. Bajer – prawo czynne i bierne. Kto chce startować w wyborach, musi być
zameldowany, a ten który wybiera może być związany z gminną nie koniecznie poprzez
meldunek.
Kierownik V. Pałącarz – proponuję zaangażować w tę sprawę dyrektorów. Oni najlepiej
znają specyfikę i sposób funkcjonowania szkół.
Radny Z. Hącia – porównajmy takie rady w okolicznych gminach.
Przewodnicząca J. Radzięda – czytałam różne statuty Młodzieżowych Rad Gmin i nie da
się zaadaptować żadnej z nich. Każda gminna jest inna, ma różną specyfikę. MRG powinna
mieć też opiekuna. Można rozważyć tu: urzędnika, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami
lub np. jednego z radnych, jak rozwiązano to w innych gminach.
Radna I. Kachlicka – powinna być tu analogia do wyborów powszechnych: kryterium
zameldowania, a nie uczęszczania do szkoły. Przełoży się to na późniejsze lata ucznia w
dorosłym życiu. Mamy możliwość głosowania tam, gdzie jesteśmy zameldowani.
Przewodnicząca J. Radzięda – powinniśmy być maksymalnie otwarci na jakiekolwiek
przejawy chęci działalności i nie ograniczać ich do faktu zameldowania, a do szkoły do której
uczęszcza dziecko.

Sekretarz J. Nowak – niezbędne jest posiadanie większych informacji na temat tego, jak
wygląda sprawa w szkołach. Ograniczenie MRG do szkoły podstawowej bardzo uprościłoby
nam działanie.
Radny M. Bajer – mam rozeznanie w tym środowisku i uważam, że nie powinniśmy
ograniczać się do szkoły podstawowej. Potrzebne jest rozszerzenie oferty dla młodzieży
starszej, która twierdzi, że nic dla niej się nie robi.
Sekretarz J. Nowak – myślę, że głosowanie internetowe byłoby dobrym rozwiązaniem.
Przewodnicząca J. Radzięda – wrócimy do tematu na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Ad. 7 – 9.
Radny M. Bajer odczytał swoje oświadczenie w sprawie protestu nauczycieli.
Radny Z. Hącia – forma ogólnopolskiego protestu jest nie do przyjęcia. Dzieci nie mogą być
zakładnikami.
Wójt G. Wojtera – mogę Państwa uspokoić. Słyszałem, że nauczyciele warunkowo przyjmą
propozycję ministerstwa dotyczącą 500 zł.
Radna I. Koźlicka – dziękuję za przedstawienie poglądów, jednak Komisja nie jest miejscem
na rozstrzyganie obecnego protestu nauczycieli. Niestety obawiam się, że jeśli dojdzie do
podwyżki dla nauczycieli, to wszyscy zapomną, aby też za tym poszła jakość nauczania i
uzupełnienie ubytków w edukacji.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała
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