Protokół z posiedzenia
KOMISJI SPOŁECZNEJ
Rady Gminy Suchy Las, dnia 25.08.2015 r., godz. 17:30, Urząd Gminy Suchy Las
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Spotkanie z redaktorem naczelnym Gazety Sucholeskiej.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie prac Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu 25.08.2015 r.
o godz. 17:30, witając członków Komisji oraz zgromadzone osoby. Następnie Przewodniczący
stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności - 6 członków Komisji obecnych.
W posiedzeniu uczestniczyli również: radni A. Targońska, M. Przybylski i D. Matysiak, Redaktor
„Gazety Sucholeskiej” B. Stachowiak.
Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia oraz
protokół z ostatniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji przekazał głos Pani B. Stachowiak. Redaktor „Gazety Sucholeskiej”
B. Stachowiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Gazety w 2014 roku oraz w pierwszym
kwartale 2015 r. (załącznik nr 1 do protokołu), m.in. krótko omawiając historię Gazety, jej układ oraz
cel i intencje, jakie towarzyszą przy jej wydawaniu. Redaktor „Gazety Sucholeskiej” podkreśliła,
że Gazeta ma charakter informacyjny i ma służyć mieszkańcom Gminy, publikowane są w niej m.in.
wydarzenia i osiągnięcia o znaczeniu gminnym, jest gazetą prospołeczną, dzięki której mieszkańcy
mogą uzyskać pomoc. Pani B. Stachowiak zwróciła również uwagę, że w związku ze zmianą przepisów
odnośnie zamówień publicznych od 2015 r. wybór drukarni następuje poprzez wybór
najkorzystniejszej oferty wybranej w drodze zapytania ofertowego. W tym roku najlepszą ofertę
złożyła firma, która przez ostatnie kilka lat drukowała Gazetę – „TOP Druk” z Łomży. W trakcie
dyskusji na temat publikowanych w Gazecie treści oraz kosztów jej wydawania Radny
G. Rewers wskazał, że w Gazecie znajduje się bardzo dużo informacji o Gminie, które interesują
mieszkańców. Zdaniem radnego G. Rewersa próba obniżenia kosztów związanych z wydawaniem
Gazety mogłaby się przyczynić do zmniejszenia jej atrakcyjności m.in. poprzez zamieszczanie większej
ilości reklam. Radna U. Ćwiertnia, dziękując Pani B. Stachowiak za dotychczasową współpracę,
podkreśliła, że Pani Redaktor jest zawsze dyspozycyjna i bierze udział we wszystkich wydarzeniach
gminnych. Przewodniczący Komisji zapytał, jaki procent z nadesłanych do redakcji materiałów jest
publikowany. Pani Redaktor B. Stachowiak poinformowała, że bardzo rzadko zdarza się, że nadesłane
materiały są odrzucane – odrzucane są zazwyczaj materiały, które naruszają dobra osób trzecich. Pani
B. Stachowiak zaznaczyła, że obowiązują odpowiednie przepisy prawne, które regulują działalność
redakcji i możliwość publikowana artykułów. Pani Redaktor dodała, że Gazeta ma przede wszystkim
spełniać rolę informatora samorządowego. Dyskutowano także o możliwości zamieszczania danych
historycznych o ciekawych miejscach położonych w Gminie oraz możliwości zamieszczania na łamach
Gazety wywiadów z osobami, które mogłyby przedstawić historię Gminy widzianą ich oczami.
Poruszono także temat dotyczący pojawiania się w Gazecie wypowiedzi Wójta i ostatnich komentarzy
w tej sprawie – Pani B. Stachowiak wskazała, że wydawcą Gazety jest Urząd Gminy, którego szefem
jest Wójt, dlatego Wójt powinien mieć możliwość wypowiedzenia się i skomentowania pewnych
spraw. Redaktor B. Stachowiak zaznaczyła, że w Gminach sąsiednich również wydawane są
samorządowe Gazety, w których publikowane są wypowiedzi ich włodarzy. Radni K. Pilas
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i D. Matysiak wskazali, że zarzuty odnośnie publikowania wypowiedzi Wójta w Gazecie dotyczą sfery
politycznej, gdyż ich zdaniem ostatnie wypowiedzi miały charakter polityczny.
Radny M. Przybylski wskazał, że od wielu lat współpracuje z panią Redaktor (wpierw, jako
Przewodniczący Zarządu Osiedla potem, jako radny i przewodniczący Klubu Radnych) i ta współpraca
zawsze układała się wzorowo. Radny M. Przybylski zwrócił uwagę, że należałoby zmobilizować
wszystkich przedstawicieli jednostek pomocniczych do pisania artykułów dotyczących ich
miejscowości. Zdaniem radnego M. Przybylskiego Kluby radnych powinny również mieć możliwość
wypowiedzenia się na łamach Gazety, co ostatnio uczyniono, a teksty zamieszczane w Gazecie
powinny być podpisywane z imienia i nazwiska, co umożliwi ewentualne pociągniecie
do odpowiedzialności autora danego tekstu. M. Przybylski podkreślił również, że mieszkańcy mają
prawo do rzetelnej i prawdziwej informacji, dlatego też Redakcja Gazety powinna czuwać nad
prawdziwością zamieszczanych w Gazecie artykułów. Redaktor B. Stachowiak wskazała, że w tym celu
wystosowano do Klubów Radnych oświadczenie. Pani B. Stachowiak wskazała, że Redakcja Gazety
oczekuje od wszystkich, którzy przesyłają swoje materiały, by weryfikowali ich autentyczność, gdyż
Redakcji jest czasami bardzo trudno zweryfikować nadesłane materiały, m.in. z uwagi na brak czasu
(często zdarza się, że materiały spływają tuż przed oddaniem wydania do druku).
Omówiono także kwestie związane z kolportażem Gazety oraz internetową publikacją Gazety.
Redaktor B. Stachowiak wskazała, że liczba miejsc, do których Gazeta jest dostarczana stale rośnie,
od obecnego roku kolportażem zajmuje się osoba zatrudniona na umowę-zlecenie w Urzędzie Gminy.
Radny D. Matysiak wskazał, że internetowe wydanie Gazety mogłoby być obszerniejsze i zawierać
wszystkie przesłane do redakcji materiały. Radny M. Przybylski wskazał na techniczne ograniczenia
możliwości rozbudowania Gazety.
W sprawach bieżących Przewodniczący przypomniał zebranym sprawę dotyczącą braku sprzętu
do nagłośnienia w przedszkolu w Chludowie oraz przybliżył dotychczas podjęte działania, mające na
celu załatwienie przedmiotowej sprawy. Przewodniczący K. Pilas wskazał, że nie udało się załatwić tej
sprawy polubownie i złożył wniosek by sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna. Wniosek
Przewodniczącego K. Pilasa przegłosowano czterema głosami za, dwie osoby wstrzymały się od
głosowania.
W wolnych głosach i wnioskach radny M. Jankowiak zaprosił wszystkich do udziału w Turnieju
Piłki Nożnej, organizowanym w dniu 5.09.br. przez Fundację Nowoczesna Gmina. Przewodniczący
K. Pilas zdał relację z dotychczasowej działalności zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
którego jest przewodniczącym. Radny G. Rewers poruszył problem związany z brakiem placu zabaw
w rejonie ulicy Jana Kochanowskiego w Złotnikach. Radny M. Przybylski wyjaśnił, że toczą się
uzgodnienia w sprawie wytyczenia miejsca pod plac zabaw oraz. Radny Z. Hącia poinformował,
że Orkiestra Dęta z Chludowa zamierza w przyszłym roku zorganizować w Chludowie Wielkopolski
Turniej Orkiestr Dętych „O Złoty Róg” (jako tegoroczni zwycięzcy Turnieju), dlatego też będzie
wnioskowała o dodatkowe środki na ten cel z budżetu Gminy. Przewodniczący K. Pilas poruszył
również temat związany z funkcjonującym w Suchym Lesie prywatnym przedszkolem „Natura”
i konfliktem międzysąsiedzkim, wynikającym z obecnej lokalizacji przedszkola. Przewodniczący
Komisji poinformował, że w związku z licznymi pytaniami i niedomówieniami odnośnie legalności
funkcjonowania przedszkola, złoży w tej sprawie interpelację do Wójta Gminy.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący K. Pilas zamknął posiedzenie
Komisji w dniu 25.08.2015 r., o godz. 19:05.

Sporządził:

Adrian Karwat

Przewodniczący Komisji Społecznej:

Krzysztof Pilas
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