Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 17.04.2019 roku.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Opiniowanie uchwał przygotowanych na najbliższą sesją Rady Gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 4.
Przewodnicząca p. Joanna Radzięda otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała gości i członków
Komisji oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Protokół z dnia 22.03.2019 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6.
•

projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suchy Las do programu „Ogólnopolska
Karta Seniora – edycja Gmina Suchy Las”.

Pracownik OPS Pani M. Wieczorek omówiła propozycję stworzenia gminnej edycji „karty
seniora”. Pracownicy OPS Suchy Las często spotykają się z pytaniami o możliwość stworzenia
takiej karty. Dla Gminy byłaby to promocja w gazecie „Głos Seniora”, ponieważ po
uruchomieniu programu napisany zostałby artykuł do magazynu. Są już chętni partnerzy,
którzy chcą włączyć się do programu, którego inauguracja zapowiedziana zostanie na Dniach
Gminy Suchy Las w tym roku. Ci partnerzy, to m. in.: kawiarnie, cukiernie, zakłady
kosmetyczne. Jesteśmy w trakcie rozmów z obiektami gminnymi. Projekt będzie strzałem w

dziesiątkę. W naszej gminie jest 3,5 tys. osób mogących skorzystać z karty. Kryteria narzucone
są przez ogólnopolską kartę przyznawaną od 60 roku życia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 7.
Przewodnicząca J. Radzięda poinformowała członków Komisji o:
•

sprawie Młodzieżowej Rady Gminy i propozycji zorganizowania „okrągłego stołu” w
skład którego wchodziliby: Wójt, dyrektorzy szkół i osoby zajmujące się MRG w
gminach ościennych,

•

piśmie od Stowarzyszenia Basket Team Suchy Las w sprawie dofinansowania turnieju
ćwierćfinałowego organizowanego przez Stowarzyszenie. Wniosek został zaopiniowany
pozytywnie jednogłośnie i zostanie skierowany na najbliższe posiedzenie Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,

•

I Forum Senioralnym w Gminie Suchy Las, które odbyło się dzień wcześniej z udziałem
Wójta, Przewodniczącej J. Radziędy i członków zarządów 4 klubów seniorów z terenu
gminy.

Radna I. Koźlicka – proszę o informację o takich spotkaniach, jak Forum Senioralne. My,
członkowie Komisji, również chętnie wzięlibyśmy w nim udział.
Ad. 8 - 9.
Radny M. Bajer – w związku ze strajkiem w szkołach proszę o skierowania pytania do
dyrektorów - na jakich warunkach zatrudnione były osoby biorące udział w egzaminach i
wchodzące w skład komisji egzaminacyjnych. Czy były z tymi osobami podpisane umowy i czy
otrzymały one wynagrodzenie za udział w komisjach. Chciałbym także zasygnalizować
niezadowolenie z opieki sprawowanej przez wolontariuszy. Mam sygnały od mieszkanki
Golęczewa, która wyraziła takie niezadowolenie. Uważa, że wolontariat powinien być
połączony np.: z równoczesną wizytą pielęgniarki.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała
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