Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 22.05.2019 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Opiniowanie uchwał przygotowanych na najbliższą sesją Rady Gminy.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.
Radna 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 poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6.
•

Projekt oświadczenia w sprawie ustanowienia w gminie Suchy Las czerwca 2019 r.
„Miesiącem Herbu Gminy Suchy Las”.

Projekt oświadczenia został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
•

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu „Ogólnopolska Karta
Seniora – edycja Gmina Suchy Las”.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

Ad. 7.
Radny M. Jankowiak – chciałbym porozmawiać o sprawie dotyczącej przyznawania środków
dla stowarzyszeń.

Pani kierownik V. Pałącarz – brane pod uwagę jest wiele aspektów, m. in. analiza
jakościowa, atrakcyjność, ilość uczestników i później dochodzi do zderzenia z budżetem.
Komisja w składzie: pani Skarbnik, Wójt i ja zajmujemy się analizą merytoryczną. Kwoty są
dedykowane dla organizacji. Wójt ostatecznie zatwierdza kwoty po analizie merytoryczno –
formalnej.
Przewodnicząca J. Radzięda – analiza jakościowa? Czy są przeprowadzane badania po
rozliczeniu się organizacji?
Pani kierownik V. Pałącarz – we wniosku zawarte są i cele i rezultaty. Takie badanie
również musi się odbyć. Mamy ok. 70 sprawozdań, jest to analiza z mocy prawa.
Przewodnicząca J. Radzięda – są duże dysproporcje jeśli chodzi o ilość uczestników.
Pani kierownik V. Pałącarz – to jeden z czynników. Nie ma widełek, np.: strzelectwo – jest
niewielu uczestników, a sprzęt jest bardzo kosztowny. Im więcej uczestników, tym więcej jest
wkładu własnego. Ile kosztuje sprzęt, to zależy od dyscypliny.
Radny R. Rozwadowski – jedni muszą wynająć obiekt, inni nie muszą. Czy można ich
wspomóc w wynajmowaniu obiektów?
Pani kierownik V. Pałącarz – możemy o tym pomyśleć. Jeśli umożliwimy jednym, to powinni
mieć taką możliwość wszyscy.
Radny M. Bajer – uważam, że przejrzyste jest to, jeśli stowarzyszenie gromadzi środki i z
instytucją podpisuje umowę. Instytucje też mają swoje regulaminy. Jest to wówczas klarowna
sytuacja. Są to twarde dowody np. bilety – świadczą o uczestnictwie.
Radny Z. Hącia – należy wziąć pod uwagę również stowarzyszenia kulturalne. „Teatr bez
granic” istniał przy szkole w Chludowie. Pojawiły się problemy dotyczące finansowania. Jest to
garstka dzieci, która nie musi mieć dużego zaplecza. Występują w kraju i za granicą.
Pani kierownik V. Pałącarz – na tym przykładzie pokazuje Pan, że nie może być widełek.
Jak ma się piłka do trąbki za 12 tys. zł? Koszty ponoszone przez stowarzyszenia są bardzo
różne.
Radny G. Słowiński – uważam, że ta dyskusja jest jałowa. Na spotkaniu było Stowarzyszenie
Basket Team Suchy Las. Nic przez pół roku nie zrobiliśmy, ani my, ani urząd. Mieliśmy też
zmienić przydzielanie środków dla stowarzyszeń. Powinniśmy wziąć do rąk regulamin i go
prześledzić.
Radna I. Koźlicka – za rok 2018 na cele poszczególne: 0,5 mln zł na Chludowo, które
wyjeżdża za granicę i traktuje to jak wakacje letnie. Jak są środki, to są chętni. Ciekawa jestem,
czy jak środków będzie mniej, to chętni też się znajdą? Dysproporcje są potężne.

Radny M. Bajer – dlaczego nie ma dzienników z tematami i obecnością?
Radny K. Łączkowski – przyzwyczailiśmy stowarzyszenia, że im się należy. Nie neguję ich
osiągnięć, ale czy nie byłoby wskazane, że im się nie należy, ale że mają prawo? Jednego roku
dostaną, a w kolejnym roku mniej albo nic. Mają się starać, pokazywać. Najpierw teren gminy,
kraju, a potem ewentualnie zagranica.
Przewodnicząca J. Radzięda – mam wątpliwości co do komisji konkursowej. Jeśli członkami
są sami pracownicy urzędu, to jest to mało klarowne.
Radny Z. Hącia – w styczniu 2018 roku była propozycja od Chludowian, żeby zorganizować
ich koncert. Dostali od urzędu decyzję odmowną. Urząd wolał zaprosić osobę komercyjną.
Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las P. Drygas – sytuacja o podziale środków w 2019
wyglądała następująco - 894 tys. zł na pożytek: 450 tys. zł na edukację muzyczną i 444 tys.
zł na szkolenie młodzieży, seniorów i dzieci (dziedziny sportowe). Kryteria brane przez komisję
przy przyznawaniu środków są niejasne. Mamy organizacje ze składkami, które są jedne z
najniższych, mają obiekty za darmo, a otrzymują 3 x więcej niż te stowarzyszenia, które mają
składki większe i płacą za obiekty. Sala GOS na 8 h, to koszt 2 tys zł. W Dopiewie płaci się 700
zł za ten sam czas. Procedura związana z ubieganiem się o środki jest nam znana. Analiza
jakościowa nie jest analizą odzwierciedlającą potrzeby stowarzyszeń, ponieważ są one
składane po ogłoszeniu konkursu. Wniosek do budżetu składa się we wrześniu, a potem
ogłasza się konkurs.
Pani kierownik V. Pałącarz – wnioski do budżetu, to są życzenia z podaną maksymalną
kwotą. Jest to prowizorium budżetowe, potem ogłasza się konkurs i następuje modyfikacja
kwot.
Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las P. Drygas – jak można mówić o analizie ofert,
jeśli podana jest w konkursie konkretna kwota. Trudno mówić o jakościowym podejściu.
Trudno mówić o kryterium dochodowym, nie analizując kryterium kosztowego. Jeśli koszty
będą tak duże, to stowarzyszenia będą korzystały z baz lokalowych poza gminą. Dysproporcje
w przydziale środków są ogromne porównując to z kosztami funkcjonowania.
Pani kierownik V. Pałącarz – mamy dziś przedstawiciela Stowarzyszenia Basket Team
Suchy Las. Dlaczego tylko jedno stowarzyszenie przybyło na tę komisję? Gdyby inne
stowarzyszenia otrzymały informację, to rozmowa wyglądałaby inaczej, wszyscy mogliby się
wypowiedzieć. Byłyby setki argumentów, które byłyby dla nas logiczne. To nie jest sprawa
łatwa, żeby to wszystko pogodzić. Powinni przyjść wszyscy.
Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las P. Drygas – przedstawiam pogląd stowarzyszeń
sportowych, że podział środków jest nie jasny. Nie ma takiego miejsca, gdzie składa się
rozliczenie ze wszystkiego. Stowarzyszenie podlega pod Starostę – sprawozdanie i kontrola.

Przewodnicząca J. Radzięda – w skład komisji konkursowej powinny wchodzić osoby spoza
urzędu, a wkład własny podniesiony - 10 % to za mała kwota. W czerwcu zorganizujemy
spotkanie ze stowarzyszeniami.
Radny M. Jankowiak – w poprzedniej kadencji mieliśmy raz w roku spotkania ze
stowarzyszeniami.
Radny M. Bajer – stowarzyszenia powinny prowadzić żelazną ewidencję.
Radna I. Koźlicka złożyła wniosek o weryfikację przyznawania środków dla stowarzyszeń.
Ad. 8.
Ustalono termin spotkania ze stowarzyszeniami na 17 czerwca, godz. 17.00.
Ustalono termin komisji wyjazdowej do Golęczewa i Chludowa na 29.05.2019 r., godz. 9.00
Ad. 9.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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