
Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Spraw Społecznych

Protokół nr 4/2013
BRM.KSS.0012.4.4.2013

Posiedzenie w dniu 7 maja 2013 r.
Obrady rozpoczęto 7 maja 2013r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.

Obecni:

1. Zbigniew Adamczak
2. Ewa Buczyńska
3. Piotr Budziński
4. Barbara Kucharska
5. Teresa Rucińska

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, radna Teresa Rucińska.
Na wstępie powitała radnych, gości oraz pracowników Urzędu. 
Na podstawie załączonej do protokołu listy obecności (załącznik nr 1) stwierdziła, że Komisja 
Spraw Społecznych jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków 1 członek komisji 
nieobecny, 4 członków obecnych.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Teresa Rucińska odczytała porządek obrad, który 
został przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 2. 

2. Nabór do przedszkoli i do żłobka na rok 2013 / 2014. 

Powyższy temat zgodnie z załącznikiem nr 4 przedstawiła Dorota Zaremba Kierownik Referatu 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Dorota Zaremba Kierownik Referatu Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych przedstawiła nowy 
projekt ustawy oświatowej oraz jakie obowiązki i jakie zadania będzie musiała wykonać gmina 
zgodnie z tym nowym projektem.

3. Problemy uzależnień i profilaktyka młodzieży. 

Powyższy temat przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Lidia Chałasiak oraz 
Anna Renda - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Kierownik Lidia Chałasiak przedstawiła problematykę, kierunki działań OPS zgodnie 
z załącznikiem nr 3.  Poinformowała, że profilaktyka jest podzielona na ogólną, selektywną, 
jednostkową, że w S-dzu na os. Kościuszkowców działa 1 placówka czynna od poniedziałku do 
soboty oraz w świetlicach gminnych w Gruszczynie, w Karłowicach, w Wierzonce i w Uzarzewie. 
W szkołach działają Kluby osobowości i działań twórczych, w zajęciach tych klubów uczestniczą 
dzieci szkolne. 
Radny Piotr Budziński zapytał czy osoby, które jako dzieci wychowywane były w rodzinach, 
gdzie była przemoc czy powtarzają w dorosłym życiu te same wzorce. 
Dyrektor OPS A.Renda odpowiedziała, że często tak jest , że te wzorce są przenoszone. Te dzieci 
jako osoby dorosłe mają słabą osobowość, słaby charakter, niskie poczucie wartości, łatwo się 
nimi manipuluje i też często wchodzą w kontakt z alkoholem. Przepracowanie tego dzieciństwa 
z psychologiem jest b.trudne i rzadko kiedy te osoby to realizują. 
Radna Barbara Kucharska stwierdziła, że u nas w Swarzędzu nie ma opieki nad osobami 
starszymi niepełnosprawnymi. 
Radna Ewa Buczyńska powiedziała, że bardzo dużo wysiłku pracownicy OPS włożyli by 
społeczność Karłowic zaczęła wspólnie działać. Wie, że takie działania były przeprowadzane 
wśród społeczności Uzarzewa. Podziękowała za te działania i za to, że dalej te działania są 
robione pomimo, że ten program już nie działa. 



Przewodnicząca Komisji T.Rucińska zwróciła uwagę na społeczność, która zamieszkuje blok 
komunalny przy ul. Sienkiewicza w Swarzędzu. 
Dyrekotr OPS A.Renda odpowiedziała, że tam nie ma miejsca na plac zabaw. 
Przewodnicząca T.Rucińska odpowiedziała, że mieszkańcy z tego bloku zażyczyli sobie by wolny 
plac wykorzystać na parking samochodowy. 
Dyrektor A.Renda zaproponowała, by z tego placu na miejsca parkingowe wykorzystać część na 
plac zabaw. 
Z-ca Burmistrza A.Kubacka przypomniała, że plac zabaw obiecała zakupić firma Castorama. 
Przewodnicząca Komisji T.Rucińska zaproponowała wniosek, by niezwłocznie pobudować plac 
zabaw.

Wniosek.
 Komisja Spraw Społecznych prosi aby w miarę posiadanych środków finansowych, 
niezwłocznie postawić plac zabaw przy bloku komunalnym położonym przy ul. Sienkiewicza 
w Swarzędzu.

Głosowano w sprawie wniosek aby postawić plac zabaw przy ul. Sienkiewicza w S-dzu. 
 Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało 
się: 0

Nie głosowało: 1

4. Omówienie materiałów sesyjnych.

Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w  
Swarzędzu.

Powyższą uchwałę odczytała Przewodnicząca T.Rucińska.

Głosowano w sprawie Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 
Rady Miejskiej w Swarzędzu.. 
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.

Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało 
się: 0

Nie głosowało: 1

5. Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012. 

Treść opinii zgodnie z załącznikiem nr 5 odczytała Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 
Teresa Rucińska.

Głosowano w sprawie : Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i 
Gminy za rok 2012. 
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.



Za: 4

Przeciw: 0

Wstrzymało 
się: 0

Nie głosowało: 1

6. Sprawy bieżące.
Brak.

7. Zakończenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

 

Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych

                                                                           Teresa Rucińska

 

Przygotował(a): Biuro Rady 

Inspektor BRM

Aldona Rębacz

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


