Protokół z III sesji Rady Gminy Wałcz
odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r.

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8.
Czas trwania sesji: 13.00 – 15:45
Lista obecności radnych – załącznik nr 1
Lista obecności osób spoza rady obecnych na sesji – załącznik nr 2.
Pkt. 1. Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski otwierając obrady przywitał koleżanki i kolegów
radnych, następnie Wójta Gminy – Jana Matuszewskiego, Sekretarz Gminy – Joannę Mackiewicz, Skarbnik
Gminy – Sylwię Siemko, Kierownika Referatu Rolnictwa i Planowania Przestrzennego – Przemysława
Maksymowicza, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu – Agatę Trzaskalską,
Komendanta Straży Gminnej – Tomasza Skoniecznego, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w
Karsiborze – Aldonę Piaskowską. Równie gorąco został przywitany gość – Pan Paweł Suski – Poseł na Sejm
i Pani Jadwiga Naranowicz – Przewodnicząca Konwentu Sołtysów.
Pkt. 2. Stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co
stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i podejmowania uchwał.
Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, iż porządek obrad otrzymali Państwo wraz
z zawiadomieniem na sesje. Przedstawia się on następująco:
1.

Otwarcie sesji

2.

Stwierdzenie quorum

3.

Przyjęcie porządku obrad

4.

Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 19 listopada 2018 r.

5.

Interpelacje i zapytania radnych

6.

Spotkanie z Posłem na Sejm Panem Pawłem Suskim

7.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018

8.

Uchwalenie budżetu Gminy Wałcz na rok 2019

9.

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2019 – 2022

10. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami
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12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019
– 2023
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Wałcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Gminie Wałcz na rok 2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty
18. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski zapytał czy są jakieś uwagi bądź zapytania do
porządku obrad.
Głos zabrał Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że chciałby do porządku obrad wnieść projekt
uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o
finansowaniu zadań oświatowych. Dotyczy ona szkół niepublicznych, zgodnie z pismem Pana Prezesa
Fundacji Lider Wałecki, który zwraca się w imieniu uczniów nauczycieli i społeczności trzech
niepublicznych szkół: w Dębołęce, Szwecji i w Witankowie o podwyższenie dotacji ze 100% do 115% na
rok 2019. Wójt powiedział, że uzasadnienie jest lakoniczne, natomiast rozumiejąc, że takie dotacje były
podwyższone w roku 2017 i 2018, odpisał Prezesowi Fundacji Lider Wałecki. Ostatnia uchwała, czyli z
roku 2018 obowiązuje od stycznia do końca grudnia tego roku. Mając na względzie to, żeby szkoły
niepubliczne funkcjonowały jak najbardziej właściwie, to chciałby żeby do dzisiejszego porządku obrad
wprowadzić punkt głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji w
wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Niewątpliwie było
wielokrotnie mówione, że absolutnie nie mamy na uwadze obniżać jakości nauczania uczniów klas
niepublicznych. Szkoły publiczne są prowadzone przez organ Gminy, a szkoły niepubliczne przez organ
Fundacji Lider Wałecki. Zamiarem 5 lat temu w roku 2013 było umniejszanie wydatków na szkoły
niepubliczne, jednak czas pokazuje, że pomoc gminy co do utrzymania jakości nauczania w tych placówkach
musi być. Nie można mówić, że oszczędzamy na szkołach niepublicznych co było zamiarem 5 lat temu.
Wójt podkreślił, że gdyby nie dofinansowywali szkół niepublicznych, to na pewno jakość nauczania byłaby
na minus dla szkół niepublicznych. Wójt ma na uwadze, żeby uczniowie szkół niepublicznych byli na takim
samym poziomie, co uczniowie szkół publicznych. W związku z tym ma do Przewodniczącego i do Radnych
wniosek o przyjęcie do porządku obrad punktu dotyczącego wprowadzenia głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały, a później już głosowania.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że bardzo się cieszy z tej deklaracji Wójta i jest pod wrażeniem.
Uważa, że jest to idące w dobrym kierunku. Zanim jednak przystąpi się do podjęcia zmiany porządku w tej
sprawie proponowałby przeprowadzenie krótkiej debaty na ten temat i wyjaśnienia sobie paru rzeczy. Wiąże
się to z tym, że dokładnie wczoraj Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej i
Komisja Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki przeanalizowały temat wniosku Fundacji Lider Wałecki co do
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dofinansowania i wszyscy uznali, że należy się nad tym bardzo mocno zastanowić, pochylić i
przeanalizować.
Ta analiza ma doprowadzić do sytuacji takiej, żeby stwierdzić dlaczego akurat 115%, a nie 130%, bo może
takie są potrzeby tych szkół. W momencie przekształcania 5 lat temu nikt nie zwrócił uwagi na to pod jakimi
względami należy dofinansowywać szkoły, jak mają rozdzielać fundusze, kto będzie miał nad nim kontrolę.
Radny podkreślił, że nie ma co te pieniądze zostaną przeznaczone. Dlatego dobrze by było, żeby Rada
Gminy miała nad tymi środkami kontrolę. Idea była taka, że poprzedni włodarze jak Wójt rzeczywiście
słusznie zauważył stwierdzili, że niezależnie od tego jak liczna będzie szkoła czy będzie miała 30 uczniów
czy 50 to subwencja w zupełności wystarczy. Dzisiaj sytuacja się zmieniła być może jest to uzasadnione,
tylko Radnego zastanawia po co było wczoraj debatować. Podkreślił, że pismo od Fundacji Lider Wałecki
było z września, odpowiedź Wójta, którą Radny ma ze sobą jest z 6 listopada. Ponowienie pisma jest z 3
grudnia. Cała ta sprawa nabrała takiego rozpędu, że Radni przygotowali pewne zalecenia, postulaty, wnioski
do analizy. Oczywiście to będzie bezprzedmiotowe, ale Radnemu wydaje się, że niezależnie od tej uchwały i
tak należy ten temat przeanalizować pod kątem kosztów i wydatków, zysków i korzyści. Radny powiedział,
że chwała za tą uchwałę, bo zawsze ktoś, kto ma więcej pieniędzy będziesz zadowolony. Radni ze swej
strony przyklejają się do tego postulatu, ale dokładnie wczoraj Radny podczas dyskusji z Panem Prezesem
Fundacji Lider Wałecki zadał takie pytanie Wójtowi czy w tej sprawie są jakieś wnioski i postulaty, to nie
było żadnych uwag. Dzisiaj nagle mija 24 godziny i absolutna zmiana poglądu na tą sprawę. Radny
podkreślił, że się z tym zgadza, tym bardziej że to dotyczy szkoły w jego miejscowości, ale technika i
sposób trochę zadziwia.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że nie była to gorączkowo podjęta przez niego decyzja. Nie
uczestniczył w całej Komisji tylko w części, a na drugiej musiał wyjechać do Szczecina. Natomiast jeśli
chodzi o szkoły niepubliczne i o temat, który dzisiaj wyszedł to nie było tak, że wczoraj coś się zrodziło.
Wiadomo było że ten temat powróci. Analiza pewnych zdarzeń, które wystąpiły w roku 2018 w szkołach
niepublicznych dała możliwość analizowania jakie mogą być ewentualne potrzeby finansowe w roku 2019.
Jest jedna zasadnicza rzecz podejmowanie i ewentualnie wprowadzenie do porządku obrad tego projektu
uchwały i głosowania nad wprowadzeniem projektu uchwały nie stanowi żadnych przeszkód, Radni mogą
podjąć lub niepodjęć, mogą także za parę miesięcy zmienić uchwałę, bo stwierdzą że nie 115%, a 110% czy
130%. Jest to elastyczne, a od Radnych zależy co się dzieje. Wójt powiedział, że on może tylko wnioskować,
a do Radnych należą decyzje. Wójt uważa, że nie będą to złe decyzje, ponieważ pieniądze, które będą
przekazywane z gminy na szkoły niepubliczne w styczniu, lutym, marcu i tak dalej aż do jakiegoś tam
dłuższego miesiąca dadzą weryfikację jakie są potrzeby. W marcu może będzie metryczka i inne rzeczy
wiadome i wtedy będzie łatwiej wyprostować pewne rzeczy. W każdym momencie jest kontrola nad
wydatkowaniem pieniędzy w szkołach. Jeżeli taka będzie sytuacja, że tych pieniędzy byłoby za dużo, to w
każdym momencie można poprzez zmianę uchwały tą dotację obniżyć. Wójt podkreślił, że ma prośbę o
wprowadzanie tego punktu do porządku obrad. Jest to jak najbardziej zasadne, a poza tym zawsze można
zweryfikować w ciągu kilku następnych miesięcy.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że teraz należy ustalić porządek obrad.
Jeżeli wprowadzimy uchwałę do porządku obrad, to wtedy będziemy na ten temat debatować. Będzie
moment przy uchwalaniu tej uchwały w debacie i wtedy możemy jej nie przyjąć bądź przyjąć. Teraz jeżeli
rozwiniemy debatę to nie przyjdziemy do kolejnych punktów równie ważnych. Przewodniczący powiedział,
że tak to powinno wyglądać. Przyjmijmy porządek obrad jeżeli zgadzamy się na wprowadzenie tej uchwały.
Temat był dość gorący i wiemy o co chodzi. W momencie kiedy ją przyjmiemy do porządku obrad wtedy
trafi ona jako punkt 17 i będziemy mieli okazję porozmawiać. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że trzeba ją
zdjąć to przed samym głosowaniem możemy ją równie dobrze na wniosek któregokolwiek Radnego zdjąć z
porządku obrad i zmienić przebieg. Przewodniczący zapytał Radnych czy zgadzają się co do tej interpretacji.
Nie zgłoszono sprzeciwów. Przewodniczący zarządził głosowanie. Wyjaśnił, że jeżeli do porządku obrad
zostanie dodany punkt, to uchwała w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż
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określonej w ustawie o finansach zadań oświatowych będzie rozpatrywana w punkcie 17, a punkt 17
przechodzi jako 18 i tak po kolei.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski poddał wniosek Wójta Gminy pod głosowanie w
sprawie dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości
wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Zmiana została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- za

- 15 radnych,
- 15 radnych,

Wniosek Wójta w sprawie dodania uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Innych propozycji nie zgłoszono i porządek obrad został przyjęty przez aklamację w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 19 listopada 2018 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Spotkanie z Posłem na Sejm Panem Pawłem Suskim
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018
8. Uchwalenie budżetu Gminy Wałcz na rok 2019
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2019 – 2022
10. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Wałcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wałcz na rok 2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
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17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w
ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty
19. Zakończenie obrad
Pkt. 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 19 listopada 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że protokół z pierwszej sesji był dostępny
w biurze Rady Gminy, a także został do Radnych wysłany w formie elektronicznej. Zapytał czy są uwagi do
treści protokołu z I sesji z dnia 19 listopada 2018 r. Radni nie zgłosili uwag.
Protokół został przyjęty przez aklamację.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Pkt. 5. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Dariusz Kujszczyk zapytał o sprawę kanalizacji w miejscowości Chwiram. Od kilku miesięcy może
nawet lat jest straszny odór wydobywający się ze studzienek. Mieszkając na osiedlu okien nie można
otworzyć. Radny powiedział, że sprawdził to, ponieważ tam mieszka. W piwnicach też jest problem.
Chciałby się dowiedzieć czy coś będzie robione w tym kierunku.
Radny Janusz Marchewka poprosił o przedstawienie na jakim etapie jest przekazanie drogi do Omulna.
Radny Andrzej Kubiak powiedział, że ponawia pytanie w sprawie odwodnienia i wyrównania placu
naprzeciwko Pani W. w Kłębowcu. Drugą sprawą jest oświetlenie. Są dwie lampy przyjęte do realizacji i czy
w tym roku jeszcze będzie to zrobione obok Pana S. i Pana P.
Radny Jan Uran zapytał o kanalizację w Gostomi, ponieważ jest ten sam efekt, o którym mówił Radny
Dariusz Kujszczyk.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że przy okazji oświetlenia są 33 sołectwa, które składają, i w dużej
części są tam lampy. Zapytał czy nie należałoby tego jakoś kompleksowo rozwiązać. Zobaczyć gdzie
rzeczywiście jest potrzeba zainstalowania tej lampy, a gdzie nie. Albo zaufamy Radnym i Sołtysom, że są to
miejsca, gdzie lampy są potrzebne, albo należałoby to jakoś zweryfikować. Jest spora część wniosków
dotyczących oświetlenia.
Pkt. 6. Spotkanie z Posłem na Sejm Panem Pawłem Suskim
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że jest nam bardzo miło że zechciał nas
Pan Poseł Paweł Suski zaszczycić swoją obecnością i prosił Posła o zabranie głosu.
Poseł Paweł Suski podziękował za zaproszenie. Powiedział, że jest mu niezmiernie miło że mogli się
spotkać. Niewiele czasu upłynęło od wyborów więc pogratulował Radnym wyboru. Mieszkańcy zaufali i
wybrali tym razem na 5 letnią kadencję. Były to szczególne wybory chociażby z tego powodu, że kadencja
jest dłuższa, a zatem i odpowiedzialność też jest większa. Poseł pogratulował Panu Wójtowi wyboru na
stanowisko. Powiedział, że jest przekonany, że mieszkańcy gminy Wałcz bardzo dobrze wybrali. Gmina
Wałcz jest jednym z najlepszych samorządów funkcjonujących na terenie Powiatu Wałeckiego. Dowiaduje
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się o tym nie tylko z rozmów z mieszkańcami ale, także poza powiatem gmina jest rozpoznawalna i znana z
samych najlepszych pozytywnych aspektów. Poseł powiedział, że jest teraz szczególny okres i cieszy się że
może być na Sesji w okresie świątecznym, ponieważ będzie można sobie złożyć życzenia i trwać w nadziei
bo ona jest najważniejsza, żeby nigdy nie wygasła i żebyśmy wierzyli w to że w przyszłości będzie coraz
lepsza. Zawsze na spotkaniach z samorządowcami i lokalną społecznością wszyscy oczekują informacji z
Warszawy. Informację oczywiście są dostępne przede wszystkim w Internecie, gdzie jest ich najwięcej.
Również media przekazują wiele informacji z tej wielkiej polityki.
Tam się dzieje tak wiele, że dziennikarze nie są w stanie wszystkiego przekazać. Dziś na przykład głównym
przekaźnikiem informacji jest Twitter nawet nie Facebook czy Instagram. Wszyscy dziennikarze z Twittera
czerpią tak zwany zaciąg pierwszych informacji. Jak coś się dzieje w polityce, na sali niedostępnej dla
mediów to z tej sali wychodzi Twitter od jakiegoś polityka i stąd natychmiast idzie to w świat. Szczególność
naszych czasów polega na tym że zmian, różnych dziwnych sytuacji, które mają miejsce w wielkiej polityce
jest tak wiele że nie wszystko udaje się przekazać. Na przykład ważą się w tej chwili losy kadencji w Sejmie.
Rządzący rozważają wszystkie opcje, które mogą być najbardziej korzystne z punktu widzenia tej władzy w
ciągu najbliższego roku. Najbliższy rok oczywiście jest również wyborczy, w pewnym sensie dla
samorządów też, ponieważ uczestniczenie w wyborach euro parlamentarnych przede wszystkim będzie
dotykać mieszkańców dużych aglomeracji, ponieważ frekwencja jest tam w wyborach największa. Są
przewidywane wybory do parlamentu Polskiego, w związku z tym będzie to okres wiszących billboardów,
ścigających się polityków i wymiany ciosów. Wiadomo, że wybory do samorządu nie pokazały aż tak
wielkiego poparcia na jakie liczyła opcja rządząca. Poseł powiedział, że mieli konwencję sobotnią w której
usłyszeli co jest niezwykle ważne i należy zwrócić uwagę na wypowiedź premiera Morawieckiego o tym że
Polacy powinni zarabiać tyle co Europejczycy w krajach zachodnich. Jest to sugestia że być może będzie
znacznie podwyższone najniższe wynagrodzenie, bynajmniej obietnica. Należy się na tym skupić, że
obietnica została złożona i ranking kwot ruszył. W tej chwili od stycznia będzie 2 250 zł brutto. Był spór o te
50 zł, bo jest ono niezwykle istotne z punktu widzenia programu 500 + na pierwsze dziecko. Kryterium
dochodowości nie zostanie wtedy spełnione, jeżeli będzie najniższa kwota wynagrodzenia na poziomie 2 250
zł. Nie jest to kwota która powala na kolana i która by satysfakcjonowała Polaków. Natomiast
najważniejszym wskaźnikiem dziś i zawsze był i pewnie nadal będzie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą
działalność. W związku z tym dzisiaj wszyscy przedsiębiorcy myślą co by się stało gdyby najniższa nagle
została uchwalona na poziomie 3 000 zł. Można sobie tylko gdybać jak gospodarka by na to zareagowała.
Polaków którzy pracują na umowę o pracę za najniższe wynagrodzenie jest kilka lub nawet może kilkanaście
milionów. W mediach pewnie Radni mogli przeczytać, że jest obietnica 1000 zł na każde trzecie i kolejne
dzieci. Jest to bardzo konkretna propozycja, która znowu odnosi się do utrwalenia poparcia. Czy to będzie
skuteczne? Właśnie w tej chwili firmy PR badają to czy w ciągu najbliższego roku tego typu obietnice
pozwolą na utrzymanie odpowiedniego poparcia aż do wyborów parlamentarnych. Jeżeli mówimy o wyniku
wyborów samorządowych i nie chce mówić że Prawo i Sprawiedliwość przegrało te wybory bo nie
przegrało. Poseł powiedział, że nie chce urazić niczyich poglądów politycznych na tej sali i o tym nie będzie
mówił. Natomiast istotą rzeczy jest efekt śnieżnej kuli w polityce. Ta kula ruszyła i mamy wybory do
europarlamentu gdzie większość analityków, politologów jest przekonana że Prawo i Sprawiedliwość
przegra wybory. W związku z tym oni też mają przecież tą świadomość, dlatego analizują wszystkie
scenariusze czy to poparcie doniosą do października, listopada czy nie będzie efektywniej skrócić kadencję i
rozpisać wybory już w marcu. Poseł powiedział, że jako opozycja musi przyznać się, że aż takiej strategii PR
nie prowadzą. Platforma Obywatelska w ogóle nie korzysta z żadnej firmy zewnętrznej która doradza i jest
od początku kadencji. Poseł powiedział, że pracuje w Komisji Obrony Narodowej i są tam znani politycy i to
są wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej więc został wywalczony jakiś maleńki budżet na to żeby
korzystać z usług firmy zajmującej się PR. I od dwóch lat w grupie ośmiu członków sejmowej Komisji
Obrony Narodowej są takie zajęcia. Jest taki element, z którym zawsze się spotyka, a mianowicie zawsze z
sali pada pytanie kiedy zostanie wymieniony przewodniczący. I odpowiedź jest zawsze taka sama, że nie
wymińmy bo to jest określona kadencja. Został wybrany, piastuje tą funkcję. Stereotypy wypracowują media
i później powielają. Słynny stereotyp Polska w ruinie to też był efekt medialnego przekazu. Gdzieś tam się
utrwaliło że przez 8 lat nie budowaliśmy dróg, ani niczego nie zrobiliśmy czy kompletnie źle rządziliśmy i to
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tak ze stereotypami. Jako członek Platformy Obywatelskiej też będzie mówił krytycznie o swoim szefie bo
rzeczywiście jak już wspominał, w wielu sytuacjach popełnia błędy takie bardzo proste, wizerunkowe, ale z
drugiej strony jest człowiekiem niezwykle skutecznym w polityce. Donald Tusk doskonale wiedział kim jest
Grzegorz Schetyna i on dostawał bardzo konkretne zadania, z których zawsze wywiązywał się świetnie. To
był najlepszy czas bo Sejm chodził jak w zegarku. Schetyna jest bardzo pracowitym, konkretnym i dobrym
strategiem.
Jeśli chodzi o rozłam w nowoczesnej zarzucono właśnie Schetynie, że niszczy Nowoczesną, ale w polityce
szczególnie wielkiej polityce sentymentów nie ma. Trzeba budować ten szeroki front.
Poseł podkreślił, że przygotowując się do wyborów samorządowych budował szeroki front i z tego frontu
zrodził się nowy Burmistrz miasta Wałcz. Poseł podkreślił, że jest przekonany, że jeśli nie byłoby szerokiego
frontu, to nie powstała by nadzieja, która się tli, że jeszcze nie wszystko stracone i będziemy Państwem
Europejskim. Powiedział, że szanuje Jarosława Kaczyńskiego za determinację i podejście do polityki. W
sytuacji wielu ustaw Prezes dowiaduje się od opozycji, ze ustawa zagraża porządkowi prawnemu. Poseł
opowiedział jak zaapelował do Prezesa w sprawie ustawy Ziobry dotyczącą obostrzenie kary za znęcanie się
nad zwierzętami. Jest to ewenement też w skali całej kadencji, bo poprawki czyli de facto poprawki opozycji
zostały przyjęte przez opcję rządzącą. Poseł Paweł Suski podziękował i złożył życzenia świąteczne oraz
noworoczne.
Wójt Jan Matuszewski powiedział, że jest bardzo zaszczycony tym, że Pan Poseł przyszedł na Sesję.
Podkreślił, że względem Pana Posła ma pozytywne emocje, ponieważ mu pomógł, a to są rzeczy których się
nie zapomina. Bardzo miła jest aktywność Pana Posła na terenie Wałeckim. Wójt złożył Posłowi życzenia.
Powiedział, że to co mówi jest dobre, ale są pojedyncze przypadki kiedy ta druga strona rządząca robi coś na
wniosek wasz natomiast trochę zakręciła samorządami w wielu przypadkach. Te zamieszania w ławach
poselskich odbijają się na naszym samorządzie, a wtedy jest ciężej pracować. Jak Pan Poseł zauważył i jest
to dla nas bardzo dobre, że gmina jest prężna i rozpoznawalna w Powiecie Wałeckim i poza.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski podziękował Posłowi Pawłowi Suskiemu za
wypowiedź. Powiedział, że przysłuchiwał się wypowiedzi i wsłuchał się w te słowa, iż mimo tego że jest
Pan w opozycji do rządzących i w mniejszości to jednak ten Pana głos jeśli chodzi o dbałość o zwierzęta
został wysłuchany i wzięty pod uwagę. Przewodniczący podkreślił, że jest dla Radnych nauką, że czasami
sami nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, ale warto się odezwać pokazać swoje stanowisko bo być może
zostanie ono zauważone, usłyszane i docenione.
Radny Jan Uran zwrócił się do Posła Pawła Suskiego, aby zaprosić Radnych do Sejmu. Jest dużo nowych
Radnych, którzy mogliby zobaczyć Sejm.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski złożył Posłowi Pawłowi Suskiemu życzenia i zarządził
5 minut przerwy. Przerwa trwała od 13:47 do 13:52

Pkt. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski wznawiając obrady po przerwie powiedział, że
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 było omawiane na
wszystkich komisjach. Zapytał czy są zgłaszane jakieś pytania bądź uwagi dotyczące sprawozdania. Pytań
ani uwag nie zgłoszono więc Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018
zostało przyjęte przez Radę Gminy Wałcz.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Pkt. 8. Uchwalenie budżetu Gminy Wałcz na rok 2019
Skarbnik Gminy Sylwia Siemko powiedziała, że podczas posiedzeń Komisji, na których dyskutowano na
temat kształtu uchwały budżetowej, a co za tym idzie budżetu na następny rok obiecała, że pokaże jak
wygląda budżet na przestrzeni kilku ostatnich lat w stosunku od planowanego do wykonania 2018 roku i do
planowanego budżetu na 2019 rok. Skarbnik przedstawiła skrótowo tematy i zagadnienia, które najczęściej
były poruszane na Komisjach.
Dochody i wydatki budżetu Gminy Wałcz w latach 2015-2019 na przestrzeni czterech lat to skok budżetu o
kwotę prawie 13 000 000 zł. W zasadzie taki główny skok był po przyjęciu ustawy 500+ i całych
działaniach, które należą do gminy z zakresu obsługi tego programu. W zasadzie ilość zadań zleconych które
zostały nałożone na gminę po wprowadzeniu tych wszystkich ustaw związanych z rodzinami i pomocą
społeczną spowodowały tak duży wzrost kwoty do budżetu. Na przyszły rok plan budżetu to budżet
równowagi 60 000 000 zł, ale tak się nie skończy. Na przestrzeni danego roku budżet wzrasta w granicach 4
000 000 zł, 5 000 000 zł, a nawet 6 000 000 zł. Także można następnym razem skończyć w okolicach 65 000
000 zł. Mają na to wpływ właśnie dotacje które są udzielane w trakcie roku budżetowego na dodatkowe
zadania, zwiększanie dotacji na zadania własne i zlecone. Takim bardzo znaczącym wpływem w granicach 1
800 000 zł każdego roku to jest dopłata do paliwa dla rolników – akcyza. Wprowadza się to wtedy na
podstawie decyzji Wojewody czy Marszałka do dochodów i wydatków budżetu. Dotacje i subwencje ogólne,
udziały w PIT w latach 2015 można zauważyć, że dotacje do zadań własnych i zleconych z 8 245 000 zł
wzrastają do ponad 15 000 000 zł. Na przestrzeni roku to się jeszcze zmieni, także to dojdzie do 18 000 00019 000 000 zł w trakcie roku. Skarbnik zwróciła uwagę na wzrost udziałów PIT wracamy tutaj do tematu
projektu 500+, który wniósł mnóstwo pieniędzy dla osób fizycznych. Te pieniądze w gospodarce obracają
się i to ma też bardzo duży wpływ na to, że udziały w PIT rosną. W skład subwencji ogólnej wchodzi
subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. Subwencja oświatowa dotyczy oświaty. Subwencja
wyrównawcza – na jej wysokość mają wpływ stawki podatku, które Rada Gminy uchwala. Budżet państwa
wyrównuje kwoty w tej subwencji. Jeśli Radni obniżają stawkę jakiegokolwiek podatku, to ta kwota
subwencji wyrównawczej zostaje obniżona o kwotę obniżeń. Także dwukrotnie znika kwota dochodu z
budżetu. Następny slajd to wydatki majątkowe gminy w poszczególnych latach. Jest tutaj jakby tendencja
wzrostowa. W zasadzie w każdym roku i tak z pewnością to się nie zmieni. Zostaną otrzymane już w
podpisanych umowach, które w grudniu zostały z Panem Wójtem podpisane w Szczecinie i u Wojewody i u
Marszałka spowodują, że kwoty przeznaczane na wydatki inwestycyjne w następnym roku wzrosną. Będzie
dofinansowanie do drogi w Przybkowie, do budowy świetlicy w Dzikowie, do budowy świetlicy w Zdbicach
oraz jeszcze inne projekty, które składane są na bieżąco. Skarbnik podkreśliła, iż ma nadzieję że też
wprowadzi jeszcze wiele kwot, bo ma możliwości wydatków majątkowych. W wydatkach majątkowych są
ujmowane inwestycje prowadzone przez gminę, ale również zakupy inwestycyjne, które są dokonywane.
Wydatki na oświatę, a subwencja oświatowa w pokazywanych latach na czerwono została pokazana różnica
jaka wynika z takiego najprostszego przeliczenia subwencji, a kwoty którą Gmina ponosi, ale tylko w dziale
801. Żeby to było jasno i wyraźnie, ponieważ Gmina nie wydaje pieniędzy tylko i wyłącznie na oświatę w
dziale oświata, który tak jest zatytułowany ale tam również jest dożywianie dla dzieci, stypendia i inne
projekty. Między innymi projekt samorządowy, kontrakt samorządowy jest w dziale 853. Na przestrzeni
czterech lat Gmina o 4 000 000 zł więcej dokłada do Oświaty. Utrzymanie Oświaty każdego roku jest
większe. Oczywiście w tym zestawieniu pokazane są wszystkie wydatki w dziale 801. Jest tam również
budowa sali gimnastycznej przy szkole w Różewie. Skarbnik powiedziała, że były rozmowy na
posiedzeniach Komisji również o wydatkach na pomoc społeczną i w zasadzie 1/3 budżetu gminy związana
jest z wydatkami realizowanymi przez GOPS. Z 8 237 000 zł do 17 000 334 zł, a to nie jest koniec. Te
wydatki z pewnością wzrosną podczas realizacji budżetu w 2019 roku. Budżet państwa nakłada na gminę
dodatkowe zadania. Czasami idą w ślad za tym kwoty dotacji, ale również zdarza się że te kwoty dotacji są
zmniejszane. Dotyczy to z reguły zadań własnych gminy, gdzie początkowo budżet państwa dotuje te
zadania, a potem zmniejsza kwoty dofinansowania i spada to na barki samego samorządu. Dyskutowano na
Komisjach o dochodach i wydatkach, które są przeznaczone na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy
Wałcz. Chodzi tutaj oczywiście o gospodarstwa domowe mieszkańców i również można zauważyć, że
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różnica na czerwono, jest to różnica którą do wydatków trzeba pokryć z innych dochodów gminy
realizowanych tutaj bezpośrednio. Ustawa o finansach publicznych nakłada na nas obowiązek równoważenia
tych wydatków uzyskanymi otrzymanymi dochodami od mieszkańców. Polega to na tym, że jeżeli jest
planowane wydanie 2.216.000 zł, to tyle samo według tej ustawy Gmina powinna pozyskać od
mieszkańców. Zakaz w ustawie o finansach publicznych mówi tylko o tym, że nie wolno jest zarabiać na
tych działaniach, czyli nie wolno uzyskiwać zysku. Na przyszły rok prawie milion złotych trzeba do tego
działania dołożyć.
Prośba organu wykonawczego, ale również prośba i w zasadzie wskazanie Regionalnej Izby
Obrachunkowej, która przy okazji sprawozdań za 2017 rok i sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 roku
wskazała na konieczność pochylenia się nad tym tematem. Zapowiedź Pana Wójta była, że wrócimy do
tematu tak gdzieś w pierwszym kwartale trzeba będzie to zrobić. Skarbnik powiedziała, że jeśli Radni życzą
sobie inne zestawienia, to jest do dyspozycji. Przy okazji absolutorium w tym roku wykonanie budżetu w
2018 roku zostanie przygotowana dla Radnych analiza, która będzie pokazywała gminę na przestrzeni lat,
ale też w odniesieniu do innych gmin podobnych jak Gmina Wiejska Wałcz i Powiat. Wskaźniki są zalecane
do takich analiz przez Ministerstwo Finansów. Zostanie to Radnym pokazane. Skarbnik powiedziała, że o
samej uchwale budżetowej rozmawiano na Komisjach. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to chętnie udzieli
odpowiedzi. Skarbnik podkreśliła, że chciałby się odnieść tylko do upoważnień które są zawarte w
paragrafie 12 uchwały budżetowej. Pierwsze upoważnienie jest w zasadzie wzorem przedstawionym przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. To upoważnienie funkcjonuje od zawsze. Jest upoważnieniem
przeniesionym z ustawy o finansach publicznych, ale poszerzone o możliwości, które ta ustawa daje. Artykuł
257 ustawy o finansach publicznych mówi, że organ wykonawczy, czyli Wójt Gminy ma prawo do
dokonywania zmian w zakresie wydatków budżetu gminy dotyczących wydatków bieżących. Natomiast
jeżeli chce dokonywać zmian w wydatkach majątkowych i wydatkach na wynagrodzenia i pochodne musi
takie upoważnienie dostać od Radnych. To upoważnienie jest tutaj zapisane. W upoważnieniu na
dokonywanie zmian w wydatkach majątkowych nie wolno Wójtowi zarządzeniem wprowadzić nowej
inwestycji do planu. Nie wolno też zarządzeniem mówiącym tak naprawdę o finansowaniu inwestycji
dokonywać zmian w zakresie rzeczowym prowadzonych inwestycji. Te zmiany dotyczą tylko i wyłącznie
zdarzeń kiedy jest inwestycja zapisana w budżecie. Natomiast po procedurach przetargowych, po zebraniu
ofert które są przewidziane przepisami prawa kwota niezbędna na rozpoczęcie danej inwestycji, która już
jest zapisana w budżecie jest na przykład wyższa na procedurach przetargowych. W takim przypadku to
upoważnienie rodzi skutek taki że Wójt może przenieść wydatki na ten cel, ale tylko w obrębie jednego
działu klasyfikacji budżetowej. Jest to ta pierwsza cyfra, która jest zapisywana w każdej uchwale o
zmianach. Na przykład 750 administracja publiczna czy 900 gospodarka komunalna. Nie wolno z dróg
zabrać pieniędzy do urzędu, nie wolno z oczyszczalni zabrać pieniędzy na wodociąg. Są to różne
klasyfikacje budżetowe i tego typu to upoważnienie dotyczy. Skarbnik zapytała czy Radni potrzebowaliby
wyjaśnień jeśli chodzi o uchwałę budżetową czy o uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej, która stała
się tutaj odrębnym dokumentem.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że chciałby się odnieść do zmiany porządku i do tej uchwały która
będzie procedowana. Jeżeli Pani Skarbnik podczas Komisji broniła wydatków związanych ze szkołami
niepublicznymi i tej analizy która miała być dokonana to jak się ma teraz ta uchwała do uchwały budżetu?
Skarbnik Gminy Sylwia Siemko powiedziała, że przy okazji zmian wprowadzanych w październiku
tłumaczyła Radnym, że uchwała która była podjęta odnośnie 115% na 2018 rok zrodziła swoje
konsekwencje finansowe dopiero w październiku. Wprowadzaliśmy zmiany do budżetu gminy, który
zakładał wypłatę dotacji w zasadzie w projekcie budżetu na 2018 rok w wysokości 100%, a dopiero zmiany
finansowe dokonaliśmy w październiku. Taka sama sytuacja analogicznie ma miejsce teraz dopóki nie
wykorzystamy całej puli środków, które są przeznaczone na dotacje a dotacje płacimy na rzeczywistą liczbę
dzieci to w tej chwili ja mogę państwu gwarantować, że ta pula skończy się również gdzieś w okolicy
listopada może na przełomie listopada czy grudnia także nie musimy dokonywać zmian w budżecie Gminy
w tej chwili tylko wzorem tego roku 2018 możemy tych zmian dokonać już pod koniec następnego roku.
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Skąd na to pieniądze, weryfikacja możliwych wydatków chociażby na wynagrodzenia nauczycieli w
szkołach publicznych zrodziła możliwość przesunięcia tych środków do szkół niepublicznych. To nie jest
tak, że zostały zabrane pieniądze, po prostu ich nie wykorzystali. Planujemy budżet zakładający wydatki na
oświatę na cały rok, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć ilu nauczycieli będzie chorowało i jak będą
odchodzić na urlopy. Mamy możliwość przesłania tych środków niewykorzystanych. Planujemy środki na
remonty w szkołach, które nie zawsze są konieczne, ale zabezpieczone one muszą być także proszę się nie
martwić w tej chwili.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że nie jest to kwestia zmartwienia, ale był nacisk podczas Komisji
przez Panią Skarbnik, aby absolutnie nie zwiększać dotacji. Wtedy nie było żadnych argumentów na to, a
dzisiaj jest to możliwe. W dniu wczorajszym nie było na ten temat żadnych argumentów. Radny podkreślił,
że taka sytuacja jest nieprecyzyjna.
Skarbnik Gminy Sylwia Siemko powiedziała, że jeśli czegokolwiek broni, to tylko i wyłącznie finansów
gminy. Na Komisjach mówiła o wysokości dotacji na przyszły rok już wypłacanej na konkretne dziecko
uczęszczające do szkoły i o jej wysokości nie możemy rozmawiać. Natomiast zawsze jest taka możliwość,
że to co Radni uchwalą Skarbnik będzie musiała się do tego dostosować. Podkreśliła, że taka jest jej rola i
umiejętności, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez Radnych.
Radna Justyna Trzaska powiedziała, że potrzebne jest wyjaśnienie wszystkim jednej kwestii. Odnosimy
się w tej chwili do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019. W dniu
wczorajszym na naszych komisjach była przedstawiona informacja że w tym projekcie uchwały mówimy o
dotacji na szkoły niepubliczne w wysokości 100%, że taka jest przyjęta i uchwała w takiej formie będzie dziś
przegłosowywana. I to jest właśnie odpowiedź dla wszystkich. Głosujemy nad tym, że jest 100% natomiast
w uchwale, którą będziemy podejmować później w punkcie 17 będziemy podejmować czy podnieść jeśli to
będzie konieczne o te kolejne 15%. Radna podkreśliła, że trzeba było to wyjaśnić bo jest to dosyć
skomplikowane.
Skarbnik Gminy Sylwia Siemko powiedziała, że Fundacja Lider Wałecki nie dostaje pieniędzy z góry na
cały rok. Składa szczegółowe sprawozdanie każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do szkół
niepublicznych i na tej podstawie jest przekazywana ta dotacja. Dopóki jest zaplanowane 100% to pula nie
wyczerpie się jeśli będziemy płacili 115% w granicach października, listopada. Skarbnik podkreśliła, aby się
nie martwić, ponieważ pieniędzy w budżecie nie zabraknie. Później jest łatwiej po podjęciu takiej uchwały
na koniec roku łatwiej zweryfikować czy pieniądze w planach pozostaną w innych klasyfikacjach, w innych
jednostkach w naszych szkołach publicznych, którym możemy przesunąć.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że pytanie Radnej Justyny Trzaski było całkiem ciekawe.
Zaznaczył, że ma wielką prośbę, aby budżet został uchwalony jednogłośnie. Jest tam 100% na szkoły
ogólnie. Podkreślił, że to co powiedziała Pani Skarbnik, że podniesienie dotacji nie robi w tym momencie
żadnych komplikacji. Nigdy nie było tak, że tych środków na ten cel zabrakło.
Radny Andrzej Kubiak zapytał czy w planie budżetu na rok 2019 jest ujęte dokończenie inwestycji
nierozpoczętej w roku 2018 dotyczącej budowy boiska sportowego w Kłębowcu?
Skarbnik Sylwia Siemko powiedziała, że inwestycja budowy boiska sportowego w Kłębowcu została
zakończona. Polegała ona na budowie płyty boiska sportowego. Wtedy nie było mowy o budowie szatni.
Jeżeli będzie taka wola Radnych i oczywiście organu wykonawczego, to w trakcie roku można taką
inwestycję rozpocząć. Nie będzie to ta sama inwestycja, tylko nowa.
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Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski powiedział, że rok 2017 ze względu na złą pogodę przedłużył
budowę płyty boiska, ale rok 2018 przeciwnie był na tyle słuchy, że w tym okresie wiosennym warunki były
przyzwoite i dokończono budowę całej płyty. Więc jest ona zakończona. Niewątpliwie rok 2019 wymagałby
podejścia do budowy szatni i tych wszystkich socjalnych potrzeb. Padła deklaracja, że szatnie zewnętrzne
skończymy w roku 2019. W okresie letnim do tematu budowy się powróci. Wójt podkreślił, że chcieliby
skończyć boisko już nie tylko jako płytę, ale także całą sprawę socjalna, więc do tego w 2019 roku
dojdziemy.
Radny Andrzej Kubiak powiedział, że nie ma czegoś takiego jak płyta boiska - to nie jest boisko. Boisko
to tak jak było to planowane, czyli z szatniami i trybunami, bo inaczej nie zostanie przyjęte do użytkowania.
Będzie można tylko przykleić kartkę na bramce, że jest nie przyjęte do użytkowania, czyli wydane zbędne
pieniądze.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że nie można tak mówić. Potrzeba dla mieszkańców głównie
jeśli chodzi o klub sportowy Santos była duża. Korzystają z boiska w Karsiborze, co jest dla nich
niewygodne. Po to też rozpoczęto całą inwestycję kompleksową. Trzeba pobudować pozostałe budynki
również z widownią i zostanie to uczynione krok po kroku, ponieważ ta inwestycja była dosyć droga. Wójt
podkreślił, że i tak poziom został zaniżony, aby zaoszczędzić środki. Dokończymy to po to żeby mieszkańcy
mieli z tego satysfakcję.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że aby klub mógł grać na obiekcie
sportowym musi przejść weryfikację w Koszalinie. Niezbędne do funkcjonowania takiego obiektu są szatnie
i cała infrastruktura, która jest wymagana. Sezon się zbliża i dlatego zniecierpliwienie Radnego Kubiaka jest
zrozumiałe. Przewodniczący odniósł się do paragrafu 212 dotyczącego upoważnienia Wójta. Powiedział, ze
dla łatwiejszego działania żeby Wójt mógł płynniej podejmować decyzje i przekazywać środki między
paragrafami Radni przychylają się do tych zapisów w budżecie i wierzą, że będą one przyjęte jako daleko
idąca współpraca z Panem Wójtem. Przewodniczący powiedział, że przyszła uchwała Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Wałcz na rok 2019.
Przewodniczący odczytał uchwałę.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały był omawiany na komisjach. Przewodniczący obrad – Robert Gąsiorowski zapytał czy są
zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 15 radnych,
- za
- 15 radnych,
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
III/15/2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Pkt. 9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2019 - 2022
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Przewodniczący obrad – Robert Gąsiorowski powiedział, że w tej sprawie także przyszła uchwała
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, którą odczytał.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach. Przewodniczący obrad – Robert Gąsiorowski zapytał czy są
zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 15 radnych,
- za
- 15 radnych,
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
III/16/2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski podziękował Radnym za uchwałę i pogratulował
Wójtowi.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że cieszy się i dziękuje za jednogłośne podniesienie uchwały
budżetowej. Uchwała ta jest uchwałą najważniejszą, ponieważ na jej bazie funkcjonujemy. Jest to rzecz
niezbędna. Przez wzgląd na to, iż uchwała została podjęta jednogłośnie daje to Wójtowi mandat zaufania.
Budżet był wykonywany na wysokim poziomie i jest to zasługa każdego z nas. Podziękował Skarbnik
Gminy Sylwii Siemko, Sekretarz Joannie Mackiewicz, Zastępcy Pawłowi Kosmalskiemu oraz Radnym.
Bardzo miłe jest to, że gmina od wielu lat nie ma żadnego zadłużenia. Wójt podkreślił, że ceny usług
wzrastają i aby mieć środki na ich wykonanie są pozyskiwane środki z zewnątrz.
Pkt. 10. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski przekazał głos Wójtowi Gminy Wałcz – Janowi
Matuszewskiemu.
Wójt Gminy Wałcz – Jan Matuszewski przedstawił informacje z pracy między sesjami:
•
•

•

29 listopada 2018 r. - spotkanie z mieszkańcami Strączna w sprawie wykonania inwestycji oraz
plany na rok 2019 r.
7 grudnia 2018 r. - wyjazd do Międzyzdrojów po odbiór nagród za udział mieszkańców Gminy
Wałcz w aktywności fizycznej. Gmina zajęła 4 miejsce w skali województwa
zachodniopomorskiego.
11 grudnia 2018 r. - spotkanie z Nadleśnictwem Wałcz w celu ustalenia możliwości wykonania
ścieżki rowerowej po pasie p.poż na trasie Wałcz-Ostrowiec.
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•

•
•
•
•
•
•

11 grudnia 2018 r. - spotkanie z mieszkańcami Kłębowca w sprawie możliwości nadania nazw ulic
w tej miejscowości. Ustalono, że będzie przeprowadzona na ten temat ankieta imienna wśród
mieszkańców.
12 grudnia 2018 r. – spotkanie w urzędzie z przedstawicielami Firmy P4 dotyczące montowania
wież telefonii komórkowych w miejscowościach gminnych.
12 grudnia 2018 r. - Konwent Burmistrzów i Wójtów w Starostwie Powiatowym. Omówiono między
innymi plany inwestycyjne.
Grudzień 2018 r. - spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, dotyczące wniosku
Szkoły Podstawowej w Gostomi, która zwróciła się o ustawienie przy szkole sygnalizacji świetlnej.
18 grudnia 2018 r. - spotkanie z Prezesem Firmy Altvater.
19 grudnia 2018 r. - spotkanie z Przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej dotyczące
omówienia problemów w 2018 roku, przede wszystkim suszy.
19 grudnia 2018 r. - wyjazd do Szczecina dotyczący podpisania umowy o refundację kosztów
poniesionych przy budowie drogi Kolno.

Pkt. 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że dnia 4 grudnia 2018 r. odbyło się
posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Starostwie Powiatowym w Wałczu.
Wraz z Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Zbigniewem Hejakiem reprezentowali Gminę na
tym spotkaniu. Omówiono warunki i zakres współpracy, realizację programu pomocy finansowej
producentów rolnych, u których w gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych
spowodowanych suszą oraz omówiono możliwość współpracy rolników ze Strażą Pożarną.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że od naszej ostatniej sesji wpłynęły do
Biura Rady następujące zaproszenia na:

1. I Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy – 14.12.2018 r. - godzina 17.00 (Szkoła
Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie)
od: Rady Rodziców wraz z Gronem Pedagogicznym i uczniami Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Chwiramie – zaproszenie dla Radnych Gminy.

2. Doroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli samorządu lokalnego z terenu diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej - 08.01.2019 r. – godzina 11:00 (Centrum Edukacyjno-Formacyjne w
Koszalinie)
od: Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak - Imienne zaproszenie dla Przewodniczącego
Rady Gminy Wałcz.
Natomiast wśród korespondencji nadesłanej do Rady Gminy znalazły się następujące pisma:

1. Z dnia 03.12.2018 r. – od Fundacji „Lider Wałecki” - do Przewodniczącego Rady Gminy Wałcz
dotyczy: umożliwienia przeprowadzenia na najbliższej Sesji Rady Gminy debaty nt. Finansowania
szkół niepublicznych w naszej gminie i rozważenie podjęcia uchwały zwiększającej wysokość
dotacji na funkcjonowanie tych szkół.
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2. Z dnia 03.12.2018 r. - od Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – Do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i
Gospodarki Komunalnej Rady Gminy
(dotyczy prośby o zainstalowanie lamp w miejscowości Lubno przy posesji nr 68/3, 40 B i 40 (na
wniosek Państwa: Andrzeja S., Dariusza S. i Janusza S. z dnia 27.09.2018 r.)
3. Z dnia 03.12.2018 r. - od Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – Do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i
Gospodarki Komunalnej Rady Gminy
(dotyczy prośby o przyłączenie działek do sieci wodociągowej w miejscowości Czapla (na wniosek
Pana Macieja P. z dnia 03.07.2018 r.)
4. Z dnia 03.12.2018 r. - od Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – Do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i
Gospodarki Komunalnej Rady Gminy
(dotyczy prośby o zainstalowanie lamp w miejscowości Zdbice przy posesji 13,17 i 20 (Na wniosek
Pani Bogumiły R. z dnia 21.11.2018r.)
5. Z dnia 03.12.2018 r. - od Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – Do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i
Gospodarki Komunalnej Rady Gminy
(dotyczy prośby o zainstalowanie lamp w miejscowości Głowaczewo przy posesji nr 2,3 i 7 oraz w
miejscowości Czechyń przy posesji nr 49 i 50 (Na wniosek Pana Pawła Jagusiak – Sołtysa Sołectwa
Czechyń z dnia 26.09.2018 r.)
6. Z dnia 04.12.2018 r. - od Wojewody Zachodniopomorskiego - Do Rady Gminy Wałcz
(dotyczy udzielenia informacji o klubach radnych oraz o przedstawicielach klubów w Komisji
Rewizyjnej oraz w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji).
7. Z dnia 04.12.2018 r. - od Regionalnej Izby Obrachunkowej – do Przewodniczącego Rady
Gminy Roberta Gąsiorowskiego
dotyczy: uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz w
sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie o wieloletniej prognozie finansowej).

8. Z dnia 10.12.2018 r. – od Dziecięcy Ogród II Emilia Pusch - do Rady Gminy Wałcz
dotyczy: prośby o dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku niepublicznym działającym na terenie
gminy.
9. Z dnia 11.12.2018 r. - od Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – Do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i
Gospodarki Komunalnej Rady Gminy
dotyczy: prośby o zainstalowanie lamp w miejscowości Kolno (na wniosek Pani Sylwii W. z dnia
21.11.2018 r.)
10. Z dnia 11.12.2018 r. - od Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – Do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i
Gospodarki Komunalnej Rady Gminy
dotyczy: prośby o zainstalowanie lamp w miejscowości Przybkowo przy posesji nr 17, 17a i 19 (na
wniosek Pani Magdaleny K. z dnia 08.11.2018 r.)
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11. Z dnia 18.12.2018 r. - od Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – Do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i
Gospodarki Komunalnej Rady Gminy
dotyczy: przekazania na mienie Gminy Wałcz z przeznaczeniem na cele budownictwa socjalnego
dwóch nieruchomości o numerach: 1/122 oraz 1/131 w miejscowości Chwiram
(na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” w Chwiramie z dnia 06.12.2018 r.).

Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że do Biura Rady wpłynęły także
następujące życzenia:
1. Od Społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
(życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia).
2. Od Dyrektora, Nauczycieli, Pracowników i Uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z
Oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce
(życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia).

Do Biura Rady wpłynęło także podziękowanie dla Rady Gminy za udział w akcji Szlachetna Paczka.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wałcz stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski przeszedł do kolejnego punktu, powiedział że
głosowanie odbędzie się dwoma sposobami: tradycyjnie poprzez podniesienie mandatu, a także za pomocą
urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań Radnych.
Projekt uchwały był omawiany na komisjach. Przewodniczący obrad – Robert Gąsiorowski zapytał czy są
zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 15 radnych,
- za
- 15 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
III/17/2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wałcz
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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Projekt uchwały był omawiany na komisjach. Przewodniczący obrad – Robert Gąsiorowski zapytał czy są
zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 15 radnych,
- za
- 15 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
III/18/2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Projekt uchwały był omawiany na komisjach. Przewodniczący obrad – Robert Gąsiorowski zapytał czy są
zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 15 radnych,
- za
- 15 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
III/19/2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wałcz na rok 2019
Projekt uchwały był omawiany na komisjach. Przewodniczący obrad – Robert Gąsiorowski zapytał czy są
zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 15 radnych,
- za
- 15 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
III/20/2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Pkt. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
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Skarbnik Sylwia Siemko powiedziała, że na Komisjach mówiła, iż uchwałę o zmianach do budżetu
dotyczącą 2018 roku przedstawi Radnym. Przeprosiła Radnych za tą sytuację i obiecała, że od następnego
roku wprowadzi bardziej efektywne procedury związane z pozyskiwaniem danych od pracowników urzędu i
jednostek podległych umożliwiających Pani Skarbnik przedstawienie takiej uchwały o zmianach zawsze na
Komisji. Obiecała, że nie dopuści już do takiej sytuacji żeby Radni byli postawieni w takiej sytuacji jak
dzisiaj. Jednocześnie trochę się usprawiedliwiła, że jest koniec roku i pewne sprawy muszą być
zweryfikowane teraz do końca roku. Skarbnik przeszła do uchwały. Powiedziała, że załącznik nr 1 zawsze
odnosi się do dochodów. Jest to uaktualnienie zrealizowanych już dochodów w planach na kwotę łączna 95
000 zł. Przede wszystkim są to wpłaty z tytułu odszkodowań w naszych obiektach dotyczących oczyszczalni
czy też wodociągów tam gdzie były jakieś uszkodzenia. Każdy obiekt gminy jest ubezpieczony. W
załączniku numer 2 zawarte są generalnie wydatki gminy. Skarbnik podkreśliła, że gmina mieści się
oczywiście w budżecie. Są to przeniesienia między paragrafami w budżecie. Skarbnik powiedziała, że na
chwilę obecną nie jest w stanie przewidzieć nawet pojedynczych rachunków jeśli chodzi o wydatki związane
z energią elektryczną. Powstały braki w energii elektrycznej, trzeba było je zweryfikować. Była kwota
zabezpieczona na montaż bądź budowę oświetlenia ulicznego w ogólnej kwocie natomiast i kwota jakby nie
ma odzwierciedlenia w samym tym załączniku. Kwota niespełna 87 000 zł została wydana na takie
wyodrębnione zadanie budowa oświetlenia ulicznego w Strącznie. Tutaj nie ma odzwierciedlenia, ale po
tym jak będzie omawiane wykonanie budżetu za 2018 rok Radni zobaczą, że takie oświetlenie zostało
wykonane z kwoty która była przewidziana ogółem na budowę oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.
Większość wydatków dotyczy wydatków szkół i weryfikacji planów w szkołach. Okazuje się, że
zaplanowane środki na przykład w materiałach i wyposażeniu są wydawane na pomoce dydaktyczne i
następuje konieczność zmiany paragrafu. Dodatkowo w administracji pojawia się niewielka kwota, jest ona
jakby szacowaniem wydatków na wynagrodzenia dla dwóch pracowników, którzy w połowie grudnia
zgłosili prośbę o umożliwienie przejścia na emeryturę. Trzeba było oszacować kwoty do wypłaty odpraw.
Załącznik numer 3 to zebranie dochodów i wydatków według działów klasyfikacji. Jest taki załącznik,
którym zawsze pojawia się przy okazji czy budżetu czy zmiany do budżetu. Załącznik numer 4 jest w
zasadzie dokonywany zawsze na koniec roku jest to weryfikacja dochodów własnych jednostek
oświatowych to są te środki które szkołom udało się pozyskać w trakcie tego roku. Skarbnik zwróciła uwagę,
że jest błąd w podliczeniu dochody ogółem i wydatki ogółem.
Przewodniczący obrad – Robert Gąsiorowski zapytał czy są zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 15 radnych,
- za
- 15 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
III/21/2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
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Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że wróci do sprawy dnia wczorajszego, chociażby po to, żeby na
przyszłość nie stawiać Rady ani Komisji w takiej dziwacznej sytuacji. Podziękował przy tej okazji, bo po
takim dłuższym zastanowieniu stwierdził, że być może ta chęć spotkania dwóch Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej i Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki w tak szybkim tempie,
żeby bardzo szybko spotkać się z Prezesem Fundacji Lider Wałecki i zapoznać się z jego opinią. Radny
podkreślił, że jest przekonany, że to spowodowało, iż Wójt podjął taką szybką decyzję. Być może jakieś inne
rzeczy i analiza pozwoliły mu na takie działania. Radny powiedział, że brakuje mu w tej uchwale
uzasadnienia, warunków o których była rozmowa nawet wczoraj przez dłuższą chwilę na jakich będzie
przekazywana dodatkowa dotacja. Fundacja i tak będzie musiała przekazać je na wynagrodzenia, pomoce
dydaktyczne i inne rzeczy. Jednak większą kontrolą należałoby objąć te dodatkowe środki. Radny
powiedział, że liczył po wczorajszej rozmowie na taką szerszą współpracę, więcej informacji, na wzajemną
wymianę poglądów i na temat działania tych szkół niepublicznych czy zagrożeń jakie czekają te szkoły w
najbliższym czasie. Do tego potrzebna była taka głębsza analiza. Radny przytoczył wyniki pracy tej Komisji.
Powiedział, że protokół będzie do wglądu. Zwrócił uwagę, że przed sesją rozdał taki krótki komunikat jaki
wczoraj po tej naszej dyskusji został przegłosowany i znajdzie się on w protokołach. Konkluzja brzmiała
mniej więcej tak, że komisje wspólne Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej i
Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki na wczorajszym posiedzeniu wspólnym wysłuchały uzasadnienia
Prezesa Fundacji Lider Wałecki Pana Janusza Bartczaka do wniosku o zwiększenie dotacji. Wyrażono troskę
o stan finansów szkół niepublicznych. Komisje zamierzały i nadal zamierzają wnioskować do Wójta o
przygotowanie zestawień i analiz środków pieniężnych i innych form wsparcia przekazywanych Fundacji.
Przedstawienie korzyści i zagrożeń po przekazaniu szkół do prowadzenia Fundacji Lider Wałecki. Analiza
obejmie też wysokość subwencji oświatowej wyliczonej w 2019 roku około marca. Komisja zamierzała i
nadal zamierza zwrócić się do Prezesa Lidera Wałeckiego o szczegółowe uzasadnienie tego wniosku i
przedstawienie kosztów uzasadniających zwiększenie dotacji. Został przegłosowany następujący wniosek:
uzgodniono że komisje dokonają oceny zasadności wniosku o zwiększenie dotacji na podstawie
przedstawionych materiałów. Opinie i wnioski w tej sprawie komisja przedstawi Radzie Gminy na przełomie
pierwszego i drugiego kwartału. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, za wnioskiem głosowało 6 radnych,
wstrzymało się 3 radnych. Jest taka sugestia, że w czasie tej debaty wczorajszej zwołanej w formie
nadzwyczajnej Wójt nie zajął stanowiska i w czasie tej debaty wyszła sytuacja naliczania miesięcznie tej
subwencji. Był taki zamiar, że w marcu się to przeanalizuje i poprawi się relacja Gminy z Fundacją Lider
Wałecki. Żeby można było lepiej wspólnie pracować nad tym żeby ich szkoły funkcjonowały i aby było to
taniej.
Komunikat stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski powiedział, że podziela pewne uwagi Radnego Ryszarda Kwaśnicy.
Natomiast jego analiza była nie wczorajsza, a kilkumiesięczna. Znamy potrzeby szkół niepublicznych i to
jest rzecz dla nas podstawowa. Wójt powiedział, że nie zabierał wczoraj głosu na wspólnym posiedzeniu,
ponieważ uważa, że tak krótki czas jest niepotrzebny. Było takie uzgodnienie, że Prezes przedstawi swoje
ewentualne żądania, prośby, wnioski my tego wysłuchamy i później będą podejmowane już jakieś wspólne
decyzje. I właśnie w tym czasie Radni dowiedzieli się jakie były i są potrzeby szkół niepublicznych. Może
nie w takiej wielkości jak Prezes je przedstawiał, bo one są na szczęście niższe. Natomiast ta uchwała, o
którą Wójt prosi nie przeczy i nie powoduje żadnego zamieszania w budżecie. Dotacja która będzie
przekazywana szkołom będzie do tego momentu przekazywana a w międzyczasie jeżeli tam zabrakłoby czy
zabraknie pieniędzy na te 100%, to wtedy to można dołożyć pieniądze z przesunięcia środków, o których
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mówiła Pani Skarbnik. To też pozwoli że w styczniu i lutym czy w marcu o czym mówi Radny Ryszard
Kwaśnica zobaczymy, przeanalizujemy. To co mieliśmy przygotować zostanie przygotowane na styczeń,
luty. Wszystkie analizy jakie miały miejsce chociażby przez 4-5 lat. Wtedy można porównać jak to miało się
w kolejnych latach. Będzie to niewątpliwie dużym ułatwieniem do dalszej dyskusji. Wójt podkreślił, że
zagłosowanie za tą uchwałą nie rodzi żadnych konsekwencji, a daje też taki upust duchowy że jednak
idziemy w kierunku szkół niepublicznych. Tutaj uczniowie i nauczyciele nie będą dyskryminowani w jakiś
sposób. Wójt zaznaczył, że nie wyróżniamy, a chcemy dotrzymać poziomu dla uczniów szkół
niepublicznych.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że Wójt mu nie odpowiedział na to że do uchwały nie ma uzasadnia.
Rada jednak powinna się zastanowić nad tym na co przeznacza środki w takich sytuacjach. Podkreślił, że jest
całym sercem za tą uchwałą, jednak uważa, że gospodarowanie polega na tym, iż jednak wiemy na co
przeznaczamy. Jak we wniosku, który Fundacja Lider Wałecki napisała we wrześniu nie ma słowa na co
konkretnie więc uzasadnienie powinno być szersze. Podkreślił, że cieszy się bardzo i jest pod wrażeniem, że
Wójt podjął decyzję w 24 godziny. Jednak można było taką decyzję podjąć w październiku. Zasada w Radzie
jest taka, że daje się uchwały na posiedzenia Komisji. Oczywiście można to zrobić dzisiaj. Radny zapytał
czy Wójt przychyli się do tych wniosków, które Komisje wypracowały na tym spotkaniu, to znaczy do
materiału, który trzeba przygotować do analizy, która jest planowana wspólnie zrobić między pierwszym a
drugim kwartałem, aby mieć efekt działania tych szkół po 5 latach.
Skarbnik Gminy Sylwia Siemko powiedziała, że zobowiązała się na Komisji w grudniu do zrealizowania i
pokazania gdzieś pod koniec miesiąca stycznia analiz jakie kiedykolwiek były możliwe do zrealizowania i
pokazania. I pod koniec stycznia Radni będą takie materiały mieli. Skarbnik powiedziała, że rozmawiała z
Przewodniczącym Kwaśnicą co miałyby te analizy zawierać. Podkreśliła, że nie wycofuje się z tego
działania i chętnie przedstawi i może nawet sama przyjrzy się jak wygląda nie tylko działalność szkół
niepublicznych ale również szkół publicznych. Żeby był ogólny pogląd jak to się przedstawia na przestrzeni
5 ostatnich lat i budżetu na 2019 rok.
Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski powiedział, że są to potrzeby dla uczniów, nauczycieli, utrzymanie,
ogrzewanie to są rzeczy podstawowe. Te pieniądze idą na utrzymanie budynków więcej uzasadnienia być nie
może. Utrzymanie poziomu nauczania, utrzymanie poziomu nauczycieli jest podstawą.
Radny Jan Uran powiedział, że wycofałby dzisiaj tą uchwałę, a w późniejszym czasie będzie więcej
materiałów i podejmie się jasno decyzję.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski zapytał Panią Skarbnik czy jeżeli dzisiaj podejmie się
decyzję, to czy można będzie ją w trakcie roku zmienić?
Skarbnik Sylwia Siemko odpowiedziała, iż oczywiście że tak.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że jeśli jest prośba Wójta, to On by się do
niej przychylił. Zadowoli się obydwie strony. Podkreślił, że ma nadzieję, iż Przewodniczący Komisji
Oświaty dopilnuje tego, żebyśmy zajęli się tym problemem i nie rozpatrywali w trybie pilnym w grudniu
2019 roku, bo ta powtórka jest po raz trzeci.
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Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że to wyjaśnienie, wsłuchiwanie się w głosy obywateli służy Radzie.
Dobrze, że Wójt się wsłuchał, ale pewna procedura obowiązuje. Ta uchwała o tworzeniu szkół
niepublicznych także nie miała żadnych uzasadnień. Radny powiedział, że pomija tą sytuację dziś bo ona
jest zupełnie inna. Tutaj dajemy, więc jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji. 5 lat temu w tej sali
przekonywano nas że wystarczy 38 do 30 osób w szkole i 100% dotacja i szkoła się utrzyma. Wtedy też
Rada była przekonywana przez Wójta i Zastępcę Wójta dzisiaj notabene organ prowadzący Pana Bartczaka.
Później nagle się okazuje, że współpraca jest zła. Jest na takim poziomie 115%. Radny podkreślił, że nie
chce wracać do takiej sytuacji i cieszy się. Po pięciu latach tej sprawie należy się głęboka analiza, bo gdyby
się Państwa spytać jakie są kwoty korzyści z tytułu przekształcenia szkół publicznych w niepubliczne nikt
nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Oczywiście ona nie będzie jakaś precyzyjna.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że jest to długa debata i możemy
godzinami o tym rozmawiać.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że wspólnie razem trzeba się nad tym zastanowić jakie są korzyści
dla mieszkańców dla dzieci i tak dalej.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski zapytał Radnego Jana Urana czy chce złożyć formalny
wniosek czy po prostu przychyla się do tego co mówiliśmy?
Radny Jan Uran powiedział, że przychyla się, ale dzisiaj uchwalone będzie coś co za dwa, trzy miesiące
będzie zmieniane.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski podkreślił, że Radny ma prawo w każdej chwili
zgłosić wniosek.
Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski powiedział, aby zrobić prezent pod choinkę dla uczniów, rodziców
nauczycieli i na końcu dla organu prowadzącego.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że jego odczucie jest takie, iż najpierw będzie organ prowadzący
zadowolony, a dzieci i reszta na końcu.
Przewodniczący obrad – Robert Gąsiorowski zapytał czy są zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 15 radnych,
- za
- 15 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
III/22/2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu
Pkt. 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty
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Wójt Gminy Jan Matuszewski odpowiadając na pytanie Radnego Dariusza Kujszczyka dotyczące
kanalizacji powiedział, że ten temat jest wywoływany od dawna. Wójt powiedział, że daje słowo że na
przyszły 2019 rok zrobi się bypass po torowisku. Odejdzie się od bloku tego co jest w tej chwili i odorów nie
będzie.
Wójt Gminy Jan Matuszewski odpowiadając na pytanie radnego Janusza Marchewki dotyczące drogi w
Omulnie poinformował, że była rozmowa z Panem Nadleśniczym, co do zamiany gruntów naszych na leśne,
leśnych na nasze. Wszystko jest na dobrej drodze czasami jest ciężka rozmowa, ale w tym przypadku po tylu
latach, po tylu rozmowach. Do końca czerwca 2019 temat drogi w Omulnie powinien zostać rozwiązany.
Jeżeli coś się stanie to nie będzie to wina gminy. Jest wszystko co potrzeba żeby dać im grunty w zamian.
Wójt Gminy Jan Matuszewski odpowiadając na pytanie Radnego Andrzeja Kubiaka dotyczące
odwodnienia powiedział, że jest to teren powiatu. Problem był taki, że była gminna koparka i ludzie byli.
Miał przyjechać Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i nie przyjechał. I powiedzieliśmy, że nie robimy
jeśli nam nikt nie pomoże. Dlatego nasi ludzie zjechali z tamtego placu i w tym roku już nie zrobimy, ale
dalej wykazujemy chęci i wiem że chyba Pan Kierownik Wenio ustalił coś z Panem Rzemykowskim i temat
zamkniemy i jak nie teraz to wiosną 2019 roku. Wójt podkreślił, że i tak będzie większa siła gminy, ale z
reguły idziemy na takie ustępstwa, gdzie jest potrzeba ludzka.
Wójt Gminy Jan Matuszewski odpowiadając na pytanie Radnego Jana Urana dotyczące kanalizacji w
Gostomi powiedział, że zobaczy z Panem Kierownikiem Wenio co można zrobić żeby w jakiś sposób to
załatwić.
Wójt Gminy Jan Matuszewski odpowiadając na pytanie Radnego Ryszarda Kwaśnicy dotyczące
rozwiązania problemu oświetlenia powiedział, że spływają wnioski od mieszkańców. Zasada jest taka, że to
Komisje rozpatrują celowość czy niecelowość. Jadą w teren i mówią robimy to robimy tamto i do tego
Gmina się dostosowuje. Występują sytuacje awaryjne, o których Wójt mówił, że gdzieś jest potrzeba
zamontowania dodatkowo i wtedy wykonuje się to w trybie ekspresowym. Chociaż tryb ekstra w firmie
zajmującej się oświetleniem nie istnieje. Zamiana lampy na słup, to są trzy miesiące bodajże. Natomiast
postawienie słupa z oświetleniem całym to jest sześć miesięcy. Wójt powiedział, że to wychodzi poza jego
kompetencje, ponieważ tym zarządza Komisja.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, aby przygotować to co jest w tych wnioskach sołeckich nawet jak
jest taka odpowiedź negatywna albo inna, to że coś na ten temat Radni mogli wiedzieć i szybciutko objechać
każde Sołectwo, aby podejść do tego tematu bardzo poważnie.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że tak z reguły bywa, że w lutym dostaje
się zestawienie.
Wójt Gminy Jan Matuszewski odpowiadając na pytanie Radnego Andrzeja Kubiaka dotyczące oświetlenia
powiedział, że zamontowanie nowego oświetlenia to jest kwestia wielu miesięcy. Wójt podkreślił, że był z
Kierownikiem Maksymowiczem miesiąc temu. Temat jest taki, że być może w styczniu, w lutym oświetlenie
będzie zamontowane przy Państwu P. Natomiast przy Państwu S. w najbliższych dwóch miesiącach lampa
będzie zamontowana. Wójt zwrócił się do Radnego Ryszarda Kwaśnicy, że jeżeli mówimy o wnioskach to je
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przeglądał i nie raz się uśmiechnął, bo niektóre sołectwa na 5 wniosków 2 zrealizowane, na 4 wnioski 1.
Duża część wniosków z poszczególnych sołectw już jest zrealizowana.
Radny Marek Kapecki podziękował wszystkim za wzięcie udziału w akcji „Paczka dla bohatera”.
Podziękował wolontariuszom, którzy pomagali, złożył również podziękowania od Prezesa Stowarzyszenia.
Poinformował, iż jest potrzebny wózek inwalidzki dla jednego Pana z naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że trzeba podziwiać tych którzy chcą
pomagać innym.
Radny Robert Dłużak zapytał jak wygląda temat w związku z Komisją mieszkaniową? Podkreślił, że miał
ostatnio kilka pytań od osób zainteresowanych i chciałbym im odpowiedzieć na jakim etapie jest ta sprawa.
Głos zabrał Wójt Gminy Jan Matuszewski poprosił, aby Komisja Mieszkaniowa się zebrała, żeby uzgodnić
termin a gmina się dostosuje. Wnioski wszystkie są przygotowane, tak że Radni przyjadą i mają wgląd.
Można przeprowadzić chociażby wstępną weryfikację wniosków. Podsumowując poprosił o ustalenie
terminu spotkania się Komisji.
Radny Marek Kapecki podziękował pracownikom Urzędu Gminy za wzięcie udziału w akcji „Paczka dla
bohatera”.
Pkt. 19. Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady III sesji Rady Gminy Wałcz.

Protokółowała:

Przewodniczący obrad:
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