Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 09.12.16 r. godzina 16.30
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie
2. Otwarcie posiedzenia
3. Stwierdzenie prawomocności
4. Spotkanie z redaktorem głównym gazety sucholeskiej
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji K. Pilas powitał członków komisji oraz zgromadzonych gości i rozpoczął
posiedzenie Komisji o godzinie 16:32. Stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności. Obecni byli wszyscy członkowie Komisji.
Protokół z poprzedniego posiedzenia będzie przyjmowany na następnym spotkaniu.
Pani B. Stachowiak przygotowała sprawozdanie z działalności Gazety Sucholeskiej. W grudniu ma
miejsce 25. rocznica powstania Gazety Sucholeskiej. Pierwszy numer liczył 6 stron. Do dziś wydano
163 numery. Przewodniczący K. Pilas oznajmił, iż miał przyjemność pisać w pierwszym wydaniu. W
2016 roku Urząd Gminy wydał 10 numerów Gazety Sucholeskiej. Gazeta ukazuje się w nakładzie 4,5
tys. egzemplarzy. Dystrybuowana jest w 61 punktach. Poza terenem gminy miejsce mają 3 punkty w
Morasku i Radojewie. Ponadto Gazeta posiada wydania internetowe oraz dociera do gmin
partnerskich, a także do instytucji na terenie Poznania i mediów regionalnych. Wysyłane są też
obowiązkowe egzemplarze do bibliotek. Średnio na jedno wydanie gazety przypadają 44 strony
zawartości. Średnio w numerze ukazuje się 70 artykułów, komunikatów i informacji. W
współtworzeniu gazety może pomóc każdy za pośrednictwem korespondencji. Do redakcji każdy może
napisać.
BUDŻET GAZETY SUCHOLESKIEJ
10% objętości całego numeru stanowią reklamy. Gazeta nie musi teraz ogłaszać przetargu na usługę
druku. Redakcja wysyła zapytania ofertowe, na podstawie których wybiera się drukarnię. Od dwóch
lat liderem cenowym jest drukarnia w Łomży. Od 10 lat najlepszą ofertę składu Gazety przedkłada
Pani J. Kasprzak. Drugi rok z rzędu Gazeta jest kolportowana przez osoby zewnętrzne. Z reklam
zwróciło się w tym roku 58,7% kosztów Gazety. Koszty Gazety w takim razie wynoszą po odjęciu
wpływów z reklam ok. 30.000 zł. Przewodniczący K. Pilas zwrócił uwagę, iż w budżecie Gazety nie ma
kosztów pracy redakcji. Pani B. Stachowiak odpowiedziała, że jest to tylko jedno z wielu zadań, które
ona wypełnia.
Radny Z. Hącia zapytał o pozostałe zadania pani Stachowiak. Pani B. Stachowiak wymieniła: obsługa
strony internetowej, działalność partnerska, organizacje dni gminy i wiele innych. Radny M. Jankowiak
zwrócił uwagę, iż pani Stachowiak jest dostępna 20 h na dobę, rzadko zdarzają się tak dyspozycyjni i
odpowiedzialni pracownicy. Radny Z. Hącia również zaaprobował wachlarz zadań i obowiązków Pani
Stachowiak. Radny R. Tasarz także pochwalił działalność Pani Stachowiak, mieści się w niej dużo
wyrzeczeń i poświęcenia. Radny M. Jankowiak oznajmił, iż miał przyjemność wyjechać z Panią
Stachowiak na Węgry i był to bardzo satysfakcjonujący wyjazd. Pani B. Stachowiak wyjaśniła, że
Gazeta Sucholeska ma przede wszystkim służyć mieszkańcom gminy. Dlatego zależy jej, aby Gazeta
żyła życiem mieszkańców, wspierała ich inicjatywy i była kroniką ich dokonań. Pani B. Stachowiak
zaznaczyła, iż Gazeta wyrobiła swoją markę, markę gminy Suchy Las, która po herbie godle i hymnie
jest jednym z najważniejszych symboli gminy. Dlatego też Pani B. Stachowiak uważa, iż gazeta
powinna trwać jak najdłużej. Pani Stachowiak zapytała radnych, czy wesprą na sesji w budżecie

Gazetę Sucholeską. Radna U. Ćwiertnia oznajmiła, iż mieszkańcy Golęczewa nie tylko czytają, ale i
kolekcjonują kolejne wydania Gazety i również będzie głosowała za.
Przewodniczący K. Pilas uważa, iż Gazeta poszła w niewłaściwą stronę, niestety za sprawą wójta
Grzegorza Wojtery. Wójt używa gazety do walki politycznej z opozycją. Są w niej również zamieszczane
zwyczajne kłamstwa względem przewodniczącego Komisji. Wójt po dzień dzisiejszy nie przeprosił
przewodniczącego Komisji Społecznej za te niezręczności. Powinien to zrobić na łamach Gazety.
Przewodniczący K. Pilas przypomniał, iż radny Michał Przybylski podczas posiedzenia KFBiRG w dniu
5.12.2016 r. zaproponował utworzenie społecznej rady programowej mediów gminnych. Rada taka
miałaby wykluczyć wzajemne ataki polityczne, wtedy nie pisano by wzajemnie skierowanych kłamstw.
Wójt, niestety, w autopoprawkach do budżetu napisał "nie". W ubiegłym roku to głos
przewodniczącego Komisji Społecznej miał znaczący wpływ na udzielenie wsparcia dla Gazety z
budżetu. W zamian za to, spotkał się z wrogością, pomówieniami i szkalowaniem dobrego imienia.
Przewodniczący zaznaczył, że w takiej sytuacji nie jest w stanie zdecydować, jak będzie głosował na
sesji.
Radny R. Tasarz oznajmił, iż nie zgadza się z przewodniczącym. Jego zdaniem radnych nie powinno w
ogóle być w Gazecie Sucholeskiej. Chodzi o uczestnictwo w życiu mieszkańców. Każdy z radnych ma
program wyborczy i każdy próbuje ciągnąć w swoją stronę, ale nie powinno mieć to miejsca na
łamach Gazety. Radny Z. Hącia oznajmił, że wypowiedzi radnych i sprawozdania z sesji pojawiały się
na łamach Gazety Sucholeskiej w jej starszych wydaniach i jego zdaniem jest to dobra metoda na
dotarcie do mieszkańców. Radny zaznaczył, iż jako radni muszą informować o swoich dokonaniach i
dążeniach. Radni powinni przedstawiać swoją działalność. Zdaniem radnego powinni oni móc mówić
o swoich dokonaniach i przedstawiać swoje poglądy. Zdaniem radnego R. Tasarza, jeśli jest problem
wynikający z reklamowania się radnych w Gazecie, to radnych nie powinno tam być.
Przewodniczący K. Pilas zaznaczył iż gazeta nie powinna służyć praktykom politycznym, a wójt niestety
w tej kadencji z takowych korzysta. Ta gazeta powinna uczyć ludzi samorządności. Powinna
informować o tym, jak radni i gmina dysponują pieniędzmi mieszkańców.
Radny G. Rewers zapytał, kto miałby być w takiej radzie zaproponowanej przez przewodniczącego.
Przewodniczący odpowiedział, iż ludzie z zewnątrz, niezwiązani z Gazetą ani radnymi.
Radny R. Tasarz wyraził zdziwienie zaistnieniem najwyższego wymiaru kary, czyli samych zer w
budżecie dla Gazety. Radny M. Jankowiak zapytał, czy przewodniczący jest w stanie w ten sposób
skarcić swoje dziecko, jakim jest Gazeta. Przewodniczący oznajmił, iż on dał temu dziecku wybór.
Radny R. Tasarz oznajmił, iż czułby się dziwnie, gdyby miał tak ograniczyć budżet Gazety. Radny
oznajmił, iż najlepszym rozwiązaniem jest dialog. Przewodniczący podkreślił, iż jest gotowy do
dialogu.
Radny M. Jankowiak oświadczył, iż nie należy rozwiązywać tej sytuacji w ten sposób. Przewodniczący
chce otrzymać argument, dzięki któremu będzie mógł przekonać opozycję do utrzymania Gazety.
Radny R. Tasarz oznajmił, iż dobrym argumentem są konsekwencje odebrania jej mieszkańcom gminy.
Radny M. Jankowiak stwierdził, iż jest to pokaz siły. Radny Z. Hącia oznajmił iż gazeta jest potrzebna i
musi istnieć, musi dojść do konstruktywnej rozmowy z panem wójtem. Nie jest to podjęta decyzja. Są
rzeczy, których nie można definiować jako sytuacje bez wyjścia. Są kwestie nadrzędne, wykraczające
poza ludzkie ego. Radni mają pracować na wyższy cel. Radny M. Jankowiak oznajmił, iż nie powinno
się podejmować decyzji tego typu. Przewodniczący K. Pilas zadeklarował chęć współpracy i dialogu.
Radny R. Tasarz oznajmił, iż nie będzie brał udziału w posiedzeniach komisji dotyczących opiniowania
wniosków. Przewodniczący K. Pilas odparł, iż wnioski komisji społecznej nie są kierowane do wójta,

tylko do KFBiRG i to ta komisja przesądza o ich losie. Tak niestety jest i tak to zostało ułożone. Radny
R. Tasarz oznajmił, że wiele wniosków Komisji Społecznej nie weszło do budżetu.
Przewodniczący K. Pilas podziękował Pani B. Stachowiak za jej ciężką pracę w tym roku. Oznajmił też,
że liczy na podjęcie dialogu i współpracy.
W związku z brakiem wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji o
godzinie 17:40.
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