Protokół z XV sesji Rady Gminy Wałcz
odbytej w dniu 28 listopada 2019 r.

Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8.
Czas trwania sesji: 13:00 – 16:45
Lista obecności radnych – załącznik nr 1
Lista obecności osób spoza rady obecnych na sesji – załącznik nr 2
Obrady sesji były transmitowane i utrwalono nagranie z obrad.
Link do nagrania: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=walczugsesja
Pkt. 1. Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski otwierając obrady przywitał koleżanki i kolegów
radnych, następnie Wójta Gminy – Jana Matuszewskiego, Zastępcę Wójta – Pawła Kosmalskiego, Sekretarz
Gminy – Joannę Mackiewicz, Kierownika Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – Tadeusza Wenio,
Pracownika Urzędu Gminy – Dorotę Łukasiewicz oraz osoby obsługujące dzisiejszą sesję.
Pkt. 2. Stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecny
radny Jacek Leśniak), 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 sesję. Przedstawia się on następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 24 października 2019 r. i z XIV Nad-

zwyczajnej sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 5 listopada 2019 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie oświaty gminnej za rok szkolny 2018-2019.
7. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wałcz.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2020

roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w

ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski zapytał czy są jakieś uwagi bądź zapytania do porządku
obrad.
Zastępca Wójta Paweł Kosmalski poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2019-2022. Powiedział, że powodem
wprowadzenia tej uchwały jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i jest to uzupełnienie
do uchwał już istniejących.
Wniosek Zastępcy Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2019-2022 został poddany pod głosowanie.
- obecnych
- za

- 14 radnych,
- 14 radnych.

Wniosek Zastępcy Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2019-2022 został przyjęty jednogłośnie.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Wałcz po zmianach został poddany pod głosowanie:
- obecnych
- za

- 14 radnych,
- 14 radnych.

Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Wałcz po zmianach został przyjęty jednogłośnie.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Innych propozycji nie zgłoszono i porządek obrad po zmianach został przyjęty przez aklamację w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
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3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 24 października 2019 r. i z XIV Nad-

zwyczajnej sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 5 listopada 2019 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie oświaty gminnej za rok szkolny 2018-2019.
7. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wałcz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2020

roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata

2019-2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w

ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
17. Zakończenie obrad.

Pkt. 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 24 października 2019 r. i z XIV
Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 5 listopada 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że protokół z trzynastej sesji Rady Gminy
Wałcz był dostępny w Biurze Rady Gminy, a także został do Radnych wysłany w formie elektronicznej.
Zapytał czy są uwagi do treści protokołu z XIII sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 24 października 2019 r. Radni
nie zgłosili uwag.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Wałcz zostało poddane pod głosowanie.
- obecnych
- za

- 14 radnych,
- 14 radnych.

Protokół z XIII sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 24 października 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że protokół z czternastej nadzwyczajnej
sesji Rady Gminy Wałcz był dostępny w Biurze Rady Gminy, a także został do Radnych wysłany w formie
elektronicznej. Zapytał czy są uwagi do treści protokołu z XIV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wałcz z dnia
5 listopada 2019 r. Radni nie zgłosili uwag.
Przyjęcie protokołu z XIV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wałcz zostało poddane pod głosowanie.
- obecnych
- za

- 14 radnych,
- 14 radnych.

Protokół z XIV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 5 listopada 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Pkt. 5. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Ryszard Kwaśnica zapytał czy Wójt otrzymał prośbę od Lidera Wałeckiego o dofinansowanie szkół
niepublicznych?
Radny Jan Uran zapytał o hydrofornię oraz o budowę świetlicy w Gostomi. Powiedział, że ostatnio w
Gostomi był odbiór sygnalizacji świetlnej, o którym nie powiadomiono ani Radnego, ani Pani Sołtys.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że z końcem roku kończy się umowa z ZKM,
w związku z tym zapytał jakie są plany w tym temacie?
Pkt. 6. Informacja o stanie oświaty gminnej za rok szkolny 2018-2019
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że informacja o stanie oświaty gminnej za
rok szkolny 2018-2019 była omawiana na wszystkich komisjach. Zapytał czy są pytania do przedstawionej
informacji? Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski stwierdził, że informacja o stanie oświaty gminnej za rok
szkolny 2018-2019 została przyjęta.
Informacja o stanie oświaty gminnej za rok szkolny 2018-2019 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Pkt. 7. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami













29 października 2019 r. – Spotkanie z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą w Starostwie Powiatowym
w Wałczu dotyczące skutków suszy i działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Mirosławcu oraz budowy stacji meteorologicznej na terenie Gminy Wałcz.
30 października 2019 r. – Spotkanie w Urzędzie Gminy z Rektorem PWSZ w Wałczu dotyczące
podziękowania za dofinansowanie Konferencji Cybernetycznej.
5 listopada 2019 r. – Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wałcz.
7 listopada 2019 r. – Spotkanie z Wójtem Gminy Szydłowo dotyczące budowy domków
jednorodzinnych w strefie odziaływania potencjalnych wiatraków.
8 listopada 2019 r. – Obchody Święta Niepodległości w Wałeckim Centrum Kultury.
8 listopada 2019 r. – Spotkanie z Klubem KSW Husaria Witankowo.
8 listopada 2019 r. – 50-lecie pożycia małżeńskiego.
14 listopada 2019 r. – Wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego i spotkanie z Marszałkiem przedstawienie wizualizacja budynku w Lubnie.
14 listopada 2019 r. – Spotkanie z Klubem Senior + w Kłębowcu.
19 listopada 2019 r. – Spotkanie ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zmiany
regulaminu wynagradzania.
22 listopada 2019 r. – Otwarcie sygnalizacji świetlnej w Gostomi.
25 listopada 2019 r. – Przyjazd do Urzędu Gminy Marszałka Stanisława Wziątka.
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26 listopada 2019 r. – Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Wójta w szkole w Strącznie.
27 listopada 2019 r. – Spotkanie z przedstawicielami Okręgowego Związku Wędkarskiego w Pile
dotyczące sprzedaży działki w Zdbicach.

Pkt. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami
ZAPROSZENIA:
1. Przedstawienie literacko-muzyczne pt. „Polski mundur” – 8 listopada 2019 r. godz.: 17:00
(Wałeckie Centrum Kultury)
Od: Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.
Zaproszenie dla Radnych Gminy Wałcz.
2. XIII „Puchar Niepodległości” w biegach na orientację sportową – 8 listopada 2019 r. godz.: 11:00
(Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce)
Od: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w
Dębołęce.
Zaproszenie dla Radnego Kornela Kurowskiego i Radnego Karola Janika.
3. Wieczornica pt. „Pociąg do wolności” – 8 listopada 2019 r. godz.: 16:30 (Sala gimnastyczna
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szwecji)
Od: Dyrektora, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szwecji.
Zaproszenie dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla Radnych Gminy Wałcz.
4. Charytatywny Jarmark i Koncert Bożonarodzeniowy w Chwiramie pt. „Magia Świąt” – 13
grudnia 2019 r. godz.: 17:00
Od: Dyrektora, nauczycieli, uczniów i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana
Twardowskiego w Chwiramie.
Zaproszenie dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla Radnych Gminy Wałcz.
PISMA:
1. Z dnia 30 października 2019 r. – Od Wójta Gminy Wałcz – do Rady Gminy Wałcz
Dotyczy: oświadczeń majątkowych za rok 2018.
2. Z dnia 4 listopada 2019 r. – Od Haliny Ś. – do wiadomości Rady Gminy Wałcz
Dotyczy: odpowiedzi na wezwanie Radnego do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych i usunięcia
skutków dokonanych naruszeń w trybie natychmiastowym.
3. Z dnia 7 listopada 2019 r. – Od Juliusza A. Partii Zieloni – do Rady Gminy Wałcz
Dotyczy: prośby o objęcie całkowitym zakazem używania fajerwerków, środków hukowych i
dymnych podczas obchodów powitania Nowego Roku.
4. Z dnia 8 listopada 2019 r. – Od Fundacji Lider Wałecki – do Przewodniczącego Rady Gminy
Wałcz
Dotyczy: prośby o podjęcie uchwały w sprawie wysokości przekazywanej dotacji na realizację zadań
oświatowych w placówkach niepublicznych w Gminie Wałcz w wysokości 115% subwencji
oświatowej.
5. Z dnia 18 listopada 2019 r. – Od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - do
Przewodniczącego Rady Gminy Wałcz
Dotyczy: przeprowadzenia kompleksowej kontroli finansów publicznych.
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Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami stanowi załącznik nr 8.
Pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wałcz
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach. Przewodniczący zapytał czy są zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Wójt Gminy Jan Matuszewski przedstawił kandydaturę Pani Doroty Łukasiewicz na Skarbnika Gminy
Wałcz, która spełnia wymogi ustawy.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 14 radnych,
- za
- 14 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
XV/96/2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy (przerwa trwała od 13:20 – do 13:25).
Wznawiając obrady po przerwie Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w sesji uczestniczy 14 radnych,
co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski przywitał Dorotę Łukasiewicz jako Skarbnika Gminy
Wałcz oraz Janusza Bartczaka – Prezesa Fundacji Lider Wałecki.
Pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2020
roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach. Przewodniczący zapytał czy są zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały i zapytał czy ze względu
na to, że kwota została zmniejszona, to organizacje mogą liczyć na tą samą wielkość dotacji?
Zastępca Wójta Paweł Kosmalski powiedział, że tą kwestię omówił na Komisjach. Podkreślił, że we
wstępnej ocenie nie widzi zagrożenia.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 14 radnych,
- za
- 14 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
XV/97/2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu
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Pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach. Przewodniczący zapytał czy są zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały. Powiedział, że na
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej poruszany był temat rozmowy z
firmami w sprawie nienaliczania opłaty jednorazowej, a opłaty corocznej.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że nie było osoby decyzyjnej, aby przekazać informacje, czy w
tak krótkim terminie, można wypowiedzieć się co do wyrażenia zgody na coroczne obciążenie tej
nieruchomości, a więc decyzję pozostawia radnym.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że infrastruktura jest niezbędna, aby działki funkcjonowały jako
działki budowlane, natomiast należy dać czas Wójtowi, aby problem został głębiej przeanalizowany.
Zaapelował do radnych o niepodejmowanie tej uchwały na dzisiejszej sesji, a zrobienie tego po
przeanalizowaniu sytuacji.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 14 radnych,
- za
- 5 radnych,
- przeciw
- 5 radnych,
- wstrzymujących się - 4 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała nie została podjęta.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu
Pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach. Przewodniczący zapytał czy są zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 14 radnych,
- za
- 14 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
XV/98/2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata
2019-2022
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że projekt uchwały nie był omawiany na
komisjach i poprosił o omówienie ww. projektu uchwały.
Zastępca Wójta Paweł Kosmalski powiedział, że na komisjach wielokrotnie były omawiane sprawy budżetu
na rok 2019, a uchwała dotyczy wieloletniego programu finansowego na lata 2019 2022.
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Program ten był dopasowany do budżetu, w którym nie uwzględniono zmian, a zmiany w budżecie muszą być
odzwierciedleniem w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że rozumie całą tą sytuację, natomiast ze względu na to, że nie było
to omawiane szczegółowo na komisjach poprosił o wskazanie rzeczy, które były planowane, a mogą nie być
zrealizowane. Podkreślił, że i tak przy budżecie na następny rok będzie się tą prognozę analizować. Poprosił
o przygotowanie szczegółowej analizy na najbliższe Komisje i jej omówienie.
Radna Justyna Trzaska zapytała czy w całej Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniają się kwoty tylko w
2019 roku?
Zastępca Wójta Paweł Kosmalski odpowiedział, że tak zmiana dotyczy tylko tego roku.
Przewodniczący zapytał czy są zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 14 radnych,
- za
- 13 radnych,
- wstrzymujący się
- 1 radny.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów i otrzymuje numer
XV/99/2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu
Pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach. Przewodniczący zapytał czy są zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że Zastępca Wójta zwrócił uwagę, iż budżet jest szczegółowo
omówiony z czym nie końca by się zgadzał oczekiwał by więcej informacji. Radny podkreślił, że rozumie, iż
zmiany, które zostały wprowadzone dotyczą aktualnej sytuacji finansowej w Urzędzie Gminy. Powiedział, że
ufa, iż konsekwencją złej sytuacji, która miała niedawno miejsce jest deficyt, ale wierzy, że analizy te będą
pogłębione i zostaną przedstawione Radzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski zapytał czy są zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 14 radnych,
- za
- 14 radnych.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymuje numer
XV/100/2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu

8

Pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w
ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że projekt uchwały był omawiany na
komisjach. Przewodniczący zapytał czy są zgłaszane uwagi bądź pytania do uchwały.
Radny Ryszard Kwaśnica jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki odczytał
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona
w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że za chwilę radni będą głosować nad uchwałą podwyższającą
dotację dla szkół niepublicznych, a złożony wniosek o podwyższenie dotacji o 15% na 2020 rok nie zawiera
praktycznie żadnego uzasadnienia. Zwiększenie dotacji o 15% na rok 2020 to kwota około 500.000 zł. Wójt
powiedział, że dziwi się, iż Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki mówi o pokaźnym
deficycie budżetowym, a później mówi o dotacji 115% dla Szkół Niepublicznych. Od 3 lat Gmina co roku
podwyższała tę dotację i nadal prowadzenie szkół niepublicznych przez organ prowadzący polega tylko na
składaniu wniosku o podwyższenie dotacji. Organ prowadzący nie próbuje pozyskać środków z zewnątrz czy
sponsorów, a opiera się tylko na pozyskiwaniu pieniędzy z Gminy. Zaznaczył, że skoro organ prowadzący
szkoły niepubliczne nie potrafi zarządzać szkołami, to może z ich prowadzenia zrezygnować. Nie będziemy
co roku prowadzić burzliwych debat nad podwyższeniem dotacji. Wójt podkreślił, że Gmina poradzi sobie z
prowadzeniem tych szkół jako szkoły publiczne. Informację tą radni mogą przekazywać swoim mieszkańcom.
Wójt zaznaczył, że wniosek Fundacji Lider Wałecki został złożony tylko na ręce Przewodniczącego Rady
Gminy, pomijając przy tym Organ Gminy, a to Wójt jest wykonawcą budżetu i go tworzy. Wójt powiedział,
że radni w składzie Justyna Trzaska, Beata Wojtunik, Zbigniew Hejak, Jan Uran, Ryszard Kwaśnica oraz
Marek Kapecki skierowali na ręce Przewodniczącego Rady Gminy wraz z projektem uchwały wniosek o
podwyższenie dotacji do 115 % dla szkół niepublicznych nie wskazując skąd wziąć środki z budżetu na ten
cel. Wójt podkreślił, że Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki dopiero w dniu
dzisisejszym wyraził chęć uzasadnienia projektu uchwały, które jest bardzo lakoniczne. Zaznaczył, że projekt
budżetu na rok 2020 został już ustalony i wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania więc
wprowadzanie takiego projektu uchwały jest brakiem odpowiedzialności przez radnych za budżet i jeżeli
uchwała zostanie przegłosowana, to będzie to oznaczało lekceważenie budżetu. Radni wnioskodawcy na
komisjach podtrzymywali swój wniosek o podwyższenie dotacji i uzasadnili go potrzebą przekazania około
500.000 zł na podwyżki dla nauczycieli szkół niepublicznych. Wójt zapewnił, że dzieci w tych szkołach nie
ucierpią w żaden sposób. Wójt zaznaczył, że podczas komisji dwoje radnych, którzy poparli potrzebę
podwyższenia dotacji znalazło źródło sfinansowania tego zadania. W tym miejscu Wójt pochwalił pozytywną
postawę radnego Jana Urana, który wykazał odwagę cywilną oraz bardzo wysoką postawę moralną wskazując
źródło pieniędzy na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli szkół niepublicznych i Wójt cieszy się, ze radny
zdecydował się i ma świadomość, iż zrezygnował z budowy świetlicy w Gostomi, której planowany koszt
wynosi około 500.000 zł. Podkreślił, że cieszy się również z filantropijnej postawy radnej Beaty Wojtunik,
która rozumie wskazanie źródła pozyskania pieniędzy, a jest nim potencjalna rezygnacja z budowy placu
rekreacyjnego za świetlicą w Dobinie. Wójt zaznaczył, że miały być tam ścieżki z polbruku, lampy, ławki,
zieleń i miało to służyć mieszkańcom Dobina, ale nauczyciel nauczycieli rozumie. Wójt podkreślił, że za
chwilę będzie przeprowadzone głosowanie nad uchwałą podwyższającą dotację o 15 % i wyborcy zobaczą
wynik głosowania. Zaznaczył, że jeżeli radny Jan Uran i radna Beata Wojtunik oraz inni radni zagłosują „za”,
to będzie to potwierdzenie godnej postawy radnego i wyborcy z okręgów wyborczych również zrozumieją
Waszą decyzję wynikającą z głosowania, którzy ponad potrzeby swoich mieszkańców przedkładają podwyżki
dla nauczycieli szkół niepublicznych.
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Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski zwrócił uwagę, że przez 3 lata Wójt sam inicjował
dotowanie szkół niepublicznych i chciał, aby radni głosowali „za” i wtedy nie było pytań skąd znajdą się na
to pieniądze. Przewodniczący podkreślił, iż według niego problemem nie są pieniądze, ponieważ przez ostatnie
3 lata nikt się nie pytał Wójta czego nie wykonali w tym czasie z uwagi na to, że dołożył środki do szkół
niepublicznych. Każdy organ prowadzący mówi o tym, iż subwencja jest niedoszacowana i trzeba dokładać z
własnych środków. Przewodniczący podkreślił, że niestety należy dokładać do oświaty jeżeli chcemy mieć ją
na wysokim poziomie.
Radna Justyna Trzaska powiedziała, że nikt Wójtowi nie odbiera prawa do projektowania i składania
budżetu, tak samo jak nikt nie może radnemu zabronić złożenia projektu uchwały. Radna powiedziała, że
projekt uchwały został złożony, ponieważ na ostatnim spotkaniu z Prezesem Lidera Wałeckiego Januszem
Bartczakiem pomimo próśb Wójt nie zajął stanowiska w tej sprawie i w żaden sposób się nie określił, co
spowodowało wywołanie tematu na sesji. Ze względu na to, że przydarzyła się dość przykra sytuacja, to budżet
był tworzony praktycznie bez możliwości jakichkolwiek konsultacji z radnymi. Radna powiedziała, iż rozumie,
że Karsibór z wiadomych powodów planów w budżecie nie ma, jeśli Wójt wymienił jedynie radną Beatę
Wojtunik i radnego Jana Urana. Podkreśliła, iż pod uchwałą podpisało się dużo więcej radnych i coraz mniej
jej się to podoba, bo Wójt mówi, że to radni zachowują się nie w porządku, a zachowanie Wójta przekracza
wszelkie możliwości. Radna powiedziała, iż obiecała sobie, że nie będzie się denerwować, ale ciężko po takim
oświadczeniu i poprosiła, aby nie robić sobie tego nawzajem.
Radny Jan Uran powiedział, że nie rozumie czym Wójt sugerował się wymieniając jego nazwisko, tak jakby
był natrętny i nic dla gminy nie zrobił. Radny podkreślił, iż poprzednie rządy zapewniały, że szkoły na niczym
nie stracą jeśli zostaną przyjęte przez Fundację i jak trzeba będzie to środki zawsze zostaną dołożone. Radny
zaznaczył, że straszenie i robienie z radnego kozła ofiarnego wśród mieszkańców jest bardzo nie w porządku.
Zwrócił się do Wójta, iż jest to bardzo nie fair z Jego strony, ponieważ zawsze się dogadywali. Radny
powiedział, że teraz Wójt będzie straszył jego i mieszkańców, że przez niego nie będą mieli świetlicy w
Gostomi, a tego co mają nie można nazwać świetlicą, a piwnicą. Radny powiedział, że poprzednie kilka razy
głosował za dotacją 115% dla szkół niepublicznych i teraz też to zrobi, ponieważ jest to dla naszych dzieci.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że z przykrością musi stwierdzić, iż jest to zwykły szantaż. Jeżeli
padłyby argumenty merytoryczne, to jest gotów się ku nim pochylić. Radny podkreślił, że jest człowiekiem,
który od 2013 roku toczył batalię wspólnie z mieszkańcami przeciwko przekształcaniu szkół publicznych w
niepubliczne. Było to działanie Rady Gminy na wniosek Wójta Gminy i padały wówczas zapewnienia, że
dotacja wystarczy i nie trzeba będzie żadnych nowych środków, a okazało się, że jednak pieniędzy nie
wystarcza. Uchwały o dofinansowaniu w kwocie 115% były podejmowane przez ostatnie 4 lata. Radny
powiedział, iż Wójt twierdzi, że uzasadnienie jest lakoniczne, a chciałby przypomnieć, że w poprzednich
uchwałach nie było uzasadnień w ogóle. Podkreślił, że w tamtym roku apelował, aby przeprowadzić analizę
ile gmina zaoszczędza na szkołach niepublicznych dzięki temu, że prowadzi je organ zewnętrzny i jakie będą
tego konsekwencje. Osobiście nalegał na to, aby Gmina wróciła do szkół publicznych. Radny zaznaczył, że w
tamtym roku była debata na ten temat i postanowiono, że zostanie przeprowadzona analiza, bo było wiadomo,
że jeżeli Prezes dostawał przez 3 lata dofinansowanie, to teraz też się o nie zwróci. Przez rok taka analiza nie
została wykonana i w tej chwili usłyszał deklaracje ze strony Wójta, że szkoły będą publiczne. Radny
powiedział, że zgadza się z Wójtem, iż wydatek jest spory, ale to nie oni nadzorowali budżet, w którym dzisiaj
jest deficyt w kwocie 1.400.000 zł, o co oczywiście nie ma pretensji do Pana Wójta, ponieważ zawinił, kto
inny w tej sytuacji. O dobrej woli radnych świadczą podjęte zmiany w budżecie. Podkreślił, że rozumie, iż
konsekwencje poniosą miejscowości radnych, którzy podpisali się pod projektem uchwały, co jest prawie
karalne. Radny powiedział, że tak się nie robi i nawet, jeżeli Wójt by tak pomyślał to nie powinien tego
powiedzieć.

10

Radny osobiście uważa, że Fundacja Lider Wałecki nie musi prowadzić szkół i należy wrócić do szkół
publicznych, ale trzeba było to powiedzieć Prezesowi wcześniej, żeby mógł się przygotować, że nie otrzyma
tych pieniędzy, bo w tej chwili rok szkolny już się rozpoczął. Radny podkreślił, że jego pogląd się nie zmienił
i nadal chce, żeby szkoły nie były niepubliczne, ale trzeba to zrobić z klasą i nie można teraz usłyszeć, że
pewne zadania edukacyjne nie będą realizowane, ponieważ trzeba mieć stabilność. Zaznaczył, że być może
przeoczeniem było, iż pismo nie trafiło do Wójta Gminy, a jedynie do Radnych, o czym nie wiedział. Radny
podkreślił, że jest to wspólna sprawa, która powinna być rozwiązana wspólnie na spokojnie i merytorycznie.
Celem nie było burzenie budżetu, a doprowadzenie do normalnego funkcjonowania szkoły. Podkreślił, że jest
za tym, aby od przyszłego roku powiedzieć Prezesowi, że szkoły nie będą już finansowane, aby Prezes
zastanowił się co zrobić jeżeli chce je dalej prowadzić.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że wpłynęła prośba do Urzędu Gminy
dotycząca ujęcia w budżecie kwoty 115% na dofinansowanie więc prośby o uchwałę nie było, natomiast było
pismo o ujęciu w budżecie Gminy. Przewodniczący powiedział, że konsekwencją kolejnego kroku było to, iż
Wójt nie zajął stanowiska bez argumentowania.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że to co mówi Przewodniczący jest w połowie prawdą. Wpłynęło
pismo, po którym odbyło się spotkanie, później była cisza i nagle wpłynął wniosek Fundacji Lider Wałecki,
na podstawie którego sporządzono projekt uchwały. Wójt zwrócił się do radnej Justyny Trzaski, że nie można
tak emocjonalnie do tego podchodzić. Po części prawdą jest, że nagle dofinansowanie zostaje przerwane, ale
przez 3 lata ta dotacja była podwyższana. Są to istotne pieniądze w budżecie i wtedy było wiadome, że te
pieniądze będą służyły dzieciom, natomiast dzisiaj jest przekonany, że pieniądze nie służą bezpośrednio
dzieciom, a nauczycielom i dyrektorom. Wójt zaznaczył, że Gmina będzie nadal realizować m.in. wszelkiego
rodzaju remonty i dzieci nigdy nie ucierpią. Trzeba mieć świadomość, że te pieniądze będą szły w innym
kierunku. Przerwanie przyznania większej dotacji spowoduje, że trzeba będzie się zastanowić i jeżeli organ
prowadzący szkoły niepubliczne stwierdzi, że nie da rady prowadzić ich za 100% dofinansowania, to Gmina
może przyjrzeć się funkcjonowaniu i w trybie natychmiastowym na każdej innej sesji można podjąć uchwałę,
aby tą dotacje podwyższyć lub nie, bo się okaże, że środki wystarczają. Wójt podkreślił, że przeznaczenie
środków na inwestycje i inne sprawy związane z funkcjonowaniem Gminy spowodowały defyct budżetowy, a
nie wyprowadzeniem pieniędzy. Wójt zaznaczył, że wejdzie się w sposób stabilny w 2020 rok. Zwrócił uwagę
na liczbę dzieci w klasach szkół publicznych i szkół niepublicznych. Podkreślił, że w szkołach publicznych
klasy są o wiele liczniejsze, zatem mówienie, że nauczyciele szkoły niepublicznej pracują więcej jest błędem,
ponieważ nauczanie większej grupy dzieci jest trudniejsze. Wójt zapytał czego tak na prawdę jeszcze brakuje
w tych szkołach, skoro Prezes Fundacji na spotkaniu powiedział, że nauczyciele, szkół niepublicznych mają
prawie takie same zarobki jak nauczyciele w szkołach publicznych? Wójt jeszcze raz podkreślił, że dzieci nie
będą miały gorzej i jeżeli organ prowadzący miałby zrezygnować z prowadzenia tych szkół, to gmina jest w
stanie w trybie prawnym przejąć te szkoły jako szkoły publiczne.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że o to o czym teraz mówi Pan Wójt apelował odkąd został radnym i
jego zdanie się nie zmieniło. Natomiast Wójt zmienił zdanie przez rok, z którego radny się cieszy, ponieważ
jego postulatem od 6 lat było to, aby szkoły były publiczne. Radny powiedział, że dzisiaj do szkół publicznych
dopłacamy 70% dofinansowania i łatwo skalkulować, że te szkoły także będą potrzebowały mniej więcej
takiego dofinansowania i wtedy będzie trzeba wspólnie znaleźć na to środki w budżecie. Zaznaczył, że
wszelkie postulaty, które Wójt wprowadza do Rady Gminy nie podlegają większym perturbacjom. Podkreślił,
że to, iż Radni złożyli wniosek wraz z projektem uchwały nie powinno być dla Wójta zaskoczeniem,
ponieważ jest to dozwolone. Radny powiedział, że nie zdawał sobie sprawy z tego, że spowoduje to, aż tak
daleko idące zastrzeżenia do poszczególnych Radnych oraz, że Wójt to tak osobiście potraktuje, a przecież
można było się spotkać i porozmawiać.
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Radny powiedział, iż w jego ocenie, jeżeli jest wola większości Radnych i Organu Wykonawczego, aby przejąć
szkoły to będzie to ostatnie dofinansowanie co wielokrotnie powtarzał na komisji. Radny podkreślił, że tym
dofinansowaniem chciałby zapewnić dzieciom doskonały byt, a nie stwarzać komfort Prezesowi w
prowadzeniu szkół. Radny zaznaczył, że chce przez ten rok zapewnić komfort nauczania i przejąć szkoły do
Gminy.
Radny Jan Uran powiedział, że w poprzednich latach, kiedy Pan Janusz Bartczak był Zastępcą Wójta Pani
Dyrektor szkoły w Gostomi przez 2 lata tak zaniedbała szkołę, że przez kolejne lata nie można było tego
naprawić i Wójt nadal twierdzi, że dzieci tego nie odczują? Zapewniano wówczas, iż Pani Dyrektor jest bardzo
dobra. Radny podkreślił, że nie jest tak, iż chcą dać komuś pieniądze, ale jest to dla dobra dzieci. Zapytał jakie
inwestycje zostaną wstrzymane jeśli Gmina przejmie te szkoły? Czy wtedy Wójt powie, że nie zrobimy
świetlicy w Gostomi, bo trzeba będzie dołożyć do dzieci?
Wójt Jan Matuszewski powiedział, że nawet nie wie o jakiej Pani Dyrektor Radny Uran mówi, a poza tym
dzisiaj mówimy o dofinansowaniu. Podkreślił, że daje słowo honoru, iż dzieci nie odczują żadnego
pogorszenia nauki. Wójt podkreślił, że to Prezes Fundacji Lider Wałecki powiedział, że jeżeli nie dostanie
dofinansowania to zrezygnuje z prowadzenia szkół, a Wójt zagwarantował, że Prezes nie zrezygnuje.
Prezes Fundacji Lider Wałecki Janusz Bartczak powiedział, że w tej samej tematyce spotykamy się po raz
czwarty, aczkolwiek teraz argumenty są trochę inne. Dla ratowania budżetu 6 lat temu Gmina zdecydowała się
na takie rozwiązanie. W latach 2010-2012 problemy z oświatą zaczęły się pogłębiać i dlatego powstał pomysł
skierowania najmniej licznych szkół do prowadzenia Fundacji. Szkoły w Szwecji, Dębołęce i Witankowie są
szkołami z ośmioma klasami tak jak Szkoły publiczne w Różewie i Gostomi. Ze sprawozdania finansowego
złożonego do Urzędu Gminy wynika, że szkoła prowadzona przez Fundację Lider Wałecki kosztowała około
900 tys. złotych, taka sama szkoła w Różewie kosztowała 1.650.000 zł, natomiast szkoła w Gostomi 1.850.000
zł. Są to dane uzyskane z budżetu gminy. Prowadzenie szkół przez podmioty niepubliczne pokazuje jakie są
oszczędności w budżecie gminy. Prezes powiedział, że około 8.000.000 zł dokłada się do szkół publicznych,
a do szkół niepublicznych około 500.000 zł, więc widać, że powoduje to ratowanie budżetu. Prezes przedstawił
wyniki egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w szkołach ośmioklasowych, gdzie najlepszy wynik
w Języku Polskim oraz Języku Angielskim uzyskała szkoła w Dębołęce, natomiast w matematyce szkoła w
Witankowie. Prezes podkreślił, że za rok ta sytuacja może się zmienić. Powiedział, że do dzisiaj nie może
zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, a spotykamy się od 4 lat. Prezes zaprosił na spotkania, które będą
organizowane z inicjatywy Przewodniczącego w szkołach niepublicznych w styczniu. Zaznaczył, że trzeba
mieć od początku pełną jasność zasad finansowania, aby zarządzać przedsiębiorstwem. Prezes podziękował
radnym, którzy zostali wymienieni z nazwiska, za złożenie wniosku, ponieważ jest to bardzo budujące.
Zwrócił się do Wójta, że jeśli mówi o trzydziestoosobowych klasach, to niech je pokaże, ponieważ nie ma
takiej klasy. Podkreślił, że jak się dyskutuje o oświacie to warto przygotować się do rozmowy. Powiedział, że
padły zapewnienia o remontach, a ostatnio otrzymał 3 negatywne odpowiedzi dotyczące obiecanych przez
Wójta remontów w Szwecji, Witankowie i Dębołęce. Prezes powiedział, że złoży na ręce Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki dokumentację dotyczącą remontów. Zaznaczył, że można
prowadzić niepubliczną oświatę z dobrymi skutkami racjonalizując koszty i te koszty racjonalnie układają się
przy dotacji około 115%. Różnica jest pomiędzy racjonalizacją kosztów, a okazywaniem pogardy dla
nauczycieli, którzy będą zmuszeni pracować za pieniądze często zbliżone do wynagrodzenia tych, którym
zostanie pensja podniesiona do kwoty 2.600 zł. Prezes zaapelował do radnych, aby zagłosowali za tą uchwałą
w trosce o budżet Gminy.

12

Wójt Gminy Jan Matuszewski zwrócił się do Prezesa Fundacji Lider Wałecki, że należy ważyć słowa,
ponieważ powiedział on, że szkoły powołano po to, aby ratować budżet więc nasuwa się pytanie, jaki był
wtedy budżet, kiedy Pan Bartczak był Zastępcą Wójta. Podkreślił, że Prezes w ostatnim zdaniu potwierdził
jeszcze raz, że nauczyciele będą mieli niższe pensje niż powinni mieć więc jest to potwierdzenie słów, że
pieniądze będą przeznaczone na konsumpcję, a nie na konkretne sprawy. Po raz kolejny podkreślił, że nie ma
zagrożenia dla dzieci. Jeżeli Prezes mówi o remontach w szkołach w Dębołęce, Witankowie i Szwecji to znowu
widać konflikt - wydanie 500.000 zł i dodatkowo wyremontowanie szkoły. Wójt powiedział, że jeśli chodzi o
rozbudowę szkoły w Witankowie to był to wspólny pomysł z Panem Dyrektorem, który na razie został
wstrzymany ze względów finansowych. Wójt podkreślił, że szkoły niepubliczne nie są mu obce. Zaznaczył,
że nie traktuje szkół jako przedsiębiorstw, tak jak powiedział Prezes, a są to jednostki edukacyjne i
wychowawcze. Wójt pochwalił nauczycieli szkół niepublicznych za wyniki egzaminów. Podkreślił, że jeżeli
Prezes zrezygnuje z prowadzenia szkół niepublicznych, to gmina sobie poradzi, ale to od Prezesa musi wyjść
inicjatywa. Zaznaczył, że wyniki nauczania w szkołach publicznych są także na poziomie ponad powiatowym.
Podkreślił, że w roku 2018 do szkół niepublicznych gmina dopłaciła kwotę 825.000 zł. Wójt powiedział, że z
części spraw się bardzo cieszy i powiedział, że to dzięki radnym. Zagłosowanie za tą uchwałą
będzie świadczyło o lekceważącym podejściu do pewnych rzeczy, ponieważ jeśli uchwała przejdzie
pozytywnie, to Wójt będzie musiał znaleźć środki w budżecie na ten cel, co będzie niewątpliwie ze szkodą dla
mieszkańców, ponieważ będzie trzeba zabrać środki z innych inwestycji. Wójt zaapelował, aby dbać o budżet.
Radny Jan Uran powiedział, że Rada Gminy głosowała za powstaniem szkół niepublicznych dla
oszczędności i wówczas było to tak radnym przedstawione, aby pieniądze, które zostaną zaoszczędzone, czyli
ok. 2.000.000 zł przeznaczone będą na inwestycje.
Radny Ryszard Kwaśnica powiedział, że zgodzi się z Wójtem, jeżeli chodzi o wydatkowanie niepotrzebnych
środków, natomiast rok temu to Wójt wnioskował o dofinansowanie tych szkół. Zaznaczył, że według niego
jest to ostatnie dofinansowanie dla Fundacji Lider Wałecki. Podkreślił, że pewne rzeczy trzeba kontynuować
oraz powiedzieć wcześniej, ponieważ pieniądze były dawane przez 3 lata. Nie można mówić, że radni lekką
ręką dadzą 500.000 zł. Podkreślił, że jest ostatnią osobą, która takie pieniądze wydałaby tylko na fundację.
Absolutnie nie myśli w tej chwili o Fundacji ani o nauczycielach, a o poziomie edukacji. Radny powiedział,
że można zapytać Pana Prezesa czy jeżeli Gmina jest gotowa przejąć te szkoły to czy będzie On kontynuował
tą pracę?
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że nie chodzi o wydawanie pieniędzy lekką ręką, a o rozwagę.
Podkreślił, że należy to zakończyć i myśleć o szkołach publicznych.
Prezes Fundacji Lider Wałecki Janusz Bartczak powiedział, że radni są bombardowani coraz to większą
kwotą, która została przeznaczona z budżetu gminy na szkoły niepubliczne, ale nie ma wiedzy z czego to
wynika. Prezes powiedział, że jeżeli jest jakiś kłopot, to można oprócz budżetu gminy uzyskać kwoty z
zewnątrz dla wsparcia zadania inwestycyjnego.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że dzisiejsze realia są inne, ponieważ kiedyś nie było m.in.
programu 500+.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że o ekonomii można by było rozmawiać
długo, a nie to jest najważniejsze jeżeli chodzi o dzieci.
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Uchwała została poddana pod głosowanie:
- obecnych
- 14 radnych,
- za
- 7 radnych,
- przeciw
- 6 radnych,
- wstrzymujący się
- 1 radny.
Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów i otrzymuje numer
XV/101/2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Pkt. 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty
Wójt Gminy Jan Matuszewski odpowiadając na pytanie radnego Jana Urana dotyczące budowy świetlicy w
Gostomi powiedział, że dzisiejsze głosowanie stawia to pod znakiem zapytania, za co radnemu mieszkańcy
Gostomi będą dziękować, natomiast jeśli chodzi o pytanie o hydrofornię, to Wójt poprosił o zabranie głosu
Kierownika Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Tadeusza Wenio.
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Tadeusz Wenio powiedział, że do czasu
zakończenia budowy drugiego etapu sieci wodociągowej z Gostomi do Różewa wyposażenie plus teren został
zachowany i nie zostały podjęte żadne działania.
Radny Jan Uran powiedział, że hydrofornia będzie się nadawała do zamknięcia jeśli będzie zastana.
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Tadeusz Wenio powiedział, że docelowo
hydrofornia przeznaczona jest do likwidacji. Inwestycja jest świeża, planowany jest drugi etap i ewentualnie
planowany jest zbiornik retencyjny, w związku z czym jest to zawieszone. Po analizie drugiego etapu
możliwości wykorzystywania obiektu, urządzeń bądź terenu obiekt będzie zlikwidowany zgodnie z przepisami.
Radny Jan Uran powiedział, że kiedyś podłączane było Popowo i gwarantowali, że jest to jedna z lepszych
hydroforni. Według Radnego hydrofornia powinna być utrzymana ze względu na położenie. Zapytał co będzie
w razie awarii, skoro na całą gminę są praktycznie dwie hydrofornie?
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Tadeusz Wenio powiedział, że jest koncepcja
rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy czego się trzymamy. Nie jest zasadne
utrzymywanie wielu obiektów przy innych możliwościach technicznych. Utrzymanie tych hydroforni na
wszelki wypadek jest logiczne. Utrzymanie tego obiektu to kwota porównywalna do każdego innego obiektu,
chociażby tego w Ługach Wałeckich. Po to jest plan, żeby się go trzymać. Na razie hydrofornia jest
utrzymywana i technicznie może się przydać z chwilą, kiedy mamy potwierdzenie hydrofornia ulegnie
likwidacji.
Radny Jan Uran powiedział, że pamięta jak namawiano radnych do zlikwidowania oczyszczalni w
Chwiramie, ponieważ będzie podłączenie do Wałcza, co będzie tańsze, a spowodowało to duże podwyżki.
Natomiast, jeśli chodzi o hydrofornię to można puścić jedną nitkę.
Kierownik Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Tadeusz Wenio powiedział, że patrząc z
jednostkowego punktu widzenia to tak, natomiast patrząc w globalnym systemie w jakim się obracamy, to
przyczyn jest o wiele więcej. Kierownik zaprosił Radnego Jana Urana do biura w Kołatniku w celu wyjaśnienia
wszystkiego. Powiedział, że jeśli chodzi o oczyszczalnię, to ma zdanie podobne do radnego Jana Urana.
Kierownik powiedział, że jest ważny temat jakości dostarczanych ścieków i uciążliwości dotyczących
mieszańców Wałcza na osiedlu Andersa, o czym radni powinni wiedzieć i dowiedzą się na Komisjach.
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Wójt Gminy Jan Matuszewski odpowiadając na pytanie radnego Jana Urana dotyczące odbioru sygnalizacji
świetlnej w Gostomi powiedział, że sam był zaskoczony terminem i na chwilę obecną nie wie od kogo wyszła
ta inicjatywa.
Wójt Gminy Jan Matuszewski odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy Roberta
Gąsiorowskiego dotyczące kończącej się umowy z ZKM powiedział, że do grudnia tego roku przy aprobacie
Przewodniczącego niektóre kursy zostały utrzymane. Rozmawiał z Prezesem ZKM o przejazdach i jeszcze
przedzwoni do Niego w tej sprawie. Jeśli nie będzie odzewu, to umowy wygasną. Wójt podkreślił, że jest do
tego sceptycznie nastawiony i mówił na zebraniach z mieszkańcami, iż Gmina nie będzie dopłacała do
przejazdów autobusowych ZKM dla 3-4 osób, ponieważ pieniądze muszą być logicznie wykorzystane.
Zaznaczył, że określony kurs do którego dopłacamy zostanie zlikwidowany jeżeli okaże się, że korzysta z
niego mało osób. Wójt zaznaczył, że każdy kurs, do którego Gmina dopłaca środki zostanie przeanalizowany.
Radny Jan Uran powiedział, że mieszkańcy chcieli podziękować radnym oraz Urzędowi Gminy za
sygnalizację świetlną.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że światła przydałyby się przy szkołach,
gdzie ruch przebiega przez drogi krajowe czy wojewódzkie, bez względu na koszty, ponieważ bezpieczeństwo
jest najważniejsze.
Radny Dariusz Kujszczyk zapytał czy mogło być tak, że przyjęto porządek obrad, a w trakcie sesji przyszedł
Prezes Lidera Wałeckiego Janusz Bartczak i zabierał głos?
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski odpowiedział, że mieszkańcy mogą uczestniczyć w sesji,
a poza tym dzisiejsza sprawa ewidentnie dotyczyła Prezesa Lidera Wałeckiego.
Radny Ryszard Kwaśnica poprosił o osobne przedstawienie jakie inwestycje są planowane w budżecie w
poszczególnych miejscowościach. Zaproponował wspólne posiedzenie wszystkich Komisji w sprawie
omówienia budżetu. Radny zaproponował także, aby zaprosić Radną Województwa Zachodniopomorskiego
Panią Kołodziejską-Motyl w związku z tym, że Wójt spotyka się z Marszałkiem Województwa. Powiedział,
że ma wrażenie, iż radni są pomijani w zaproszeniach na uroczystości odbywające się w szkołach. Jeśli chodzi
o sprawy hydroforni poruszane przez radnego Jana Urana powiedział, że być może jest potrzebne wspólne
spotkanie, aby omówić ten temat. Radny poruszając temat przegłosowanej uchwały powiedział, że ma przed
sobą dane, które były sporządzone 6 lat temu, kiedy radni byli przekonywani o korzyściach szkół
niepublicznych. Radny zaproponował odniesienie się do tego i porównanie jak to wygląda na dzień dzisiejszy.
Radny Marek Kapecki omówił akcję „Paczka dla Bohatera” i poprosił radnych o przystąpienie do niej.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że szkoda, iż niektórzy radni wychodzą, ale być może mają
ważniejsze sprawy niż sprawy gminne, a radnym zostaje się po to, aby żyć gminą. Wójt podkreślił, że jeżeli
chodzi o uchwałę w sprawie zwiększenia dotacji do 115%, to przekazał bardzo wiele informacji. Radni mieli
prawo głosować za jak i przeciw i jest to postawa godna szacunku i odpowiedzialna, natomiast radny, który
wstrzymuje się od głosu jest dzieckiem błądzącym we mgle. Wójt podkreślił, że szanuje stanowczą postawę
ludzi.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski poprosił o zachowanie szacunku jeśli o nim rozmawiamy.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że szanuje ludzi „za” i „przeciw”, a to co zrobili radni jest
lekceważące. Podkreślił, że ma lekką satysfakcję, ponieważ to on walczy o pieniądze gminy. Kilku radnych w
poprzedniej kadencji przegłosowało uchwałę mówiącą o drogach publicznych na planie zagospodarowania
przestrzennego w Kołatniku. To oni narazili gminę na odszkodowanie w kwocie 1.800.000 zł, a gmina walczy,
aby te pieniądze były jak najmniejsze. Wójt powiedział, że skierował do Prokuratury w Wałczu pismo ze
wszystkimi dokumentami w tej sprawie w celu przeanalizowana. Kwota, która została wskazana w decyzji
przez Starostę Wałeckiego jest szokująca. Wyprowadziło Wójta z równowagi, to że decyzje były wydawane
na kwotę ponad 600.000 zł i nagle wydano decyzję na kwotę 1.800.000 zł. Wójt powiedział, że Gmina walczy
o niższe kwoty, aby móc powiedzieć radnym oraz mieszkańcom, że zrobiono wszystko, aby środki publiczne
pozostały w urzędzie.

15

Wójt przeczytał pismo, które otrzymał od Prokuratury dotyczące zgłoszenia udziału Prokuratury w
wymienionej sprawie. Wójt powiedział, że odwołał się od decyzji Starosty do Wojewody. Wojewoda wysłał
do Prokuratora wszystkie dokumenty związane z tą sprawą. Po ostatniej decyzji Starosty stwierdzono, aby
odpuścić odwołania, natomiast osoba zainteresowana się odwołała i Wojewoda uchylił postępowanie. Wójt
powiedział, że dziwi się radnym, iż podjęli dzisiaj wielotysięczne zobowiązanie wobec Prezesa Fundacji Lider
Wałecki i nie myślą o pewnych rzeczach, które ciążą na Gminie. Zaznaczył, że cieszy go fakt, iż Regionalna
Izba Obrachunkowa na wniosek o natychmiastowej kompleksowej kontroli odpisała, iż wykonają kontrole w
swoich określonych terminach.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że pismo zostało wysłane nie na Jego
osobistą prośbę, a na prośbę Rady Gminy i zawsze trzeba mieć odwagę, aby spojrzeć na sytuacje z zewnątrz.
Poprzez powołanie szkół niepublicznych budżet gminy przez lata oszczędzał. Spowodowało to większą ilość
środków, które można było przeznaczyć na różne inwestycje. Przewodniczący powiedział, iż Wójt powinien
na Komisjach na spokojnie określić się z całą świadomością, że chce przejąć te szkoły i nie ma od tego
odwołania i radni przychyliliby się do tego bez dwóch zdań. Podkreślił, że w ostatnich latach radni
dowiadywali się minutę przed sesją, że będzie Uchwała, na którą mają się zgodzić i dzisiaj Wójt swoje
oficjalne stanowisko przedstawia, także dopiero w trakcie sesji, co jest nie na miejscu. Przewodniczący
poprosił, aby zrobić to po ludzku i w cywilizowany sposób, oświadczyć jakie jest stanowisko, a radni z chęcią
się do tego przychylą. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli za czym się opowiadamy i aby sprawa była jasna.
Radny Andrzej Kubiak powiedział, że być może mgłę, o której mówił Wójt wywołał szantaż, który został
skierowany przez Wójta w stronę radnych. Podkreślił, że może powinien przestać szanować Wójta za
wypowiedzi kierowane w jego kierunku, ale jednak mimo wszystko szanuje Wójta i będzie szanował.
Radny Jan Uran powiedział, że jest radnym najdłużej i podkreślił że radny nie zawsze wie wszystko i to
władza przekazuje informacje, a radny stara się głosować w taki sposób w jaki zostaną mu przekazane przez
władzę informacje. Podkreślił, że przychodził na każdą komisję, ponieważ przypominał sobie sytuacje Pani
Dyrektor szkoły w Gostomi, kiedy Radni namawiali ówczesnego Wójta, że Pani Dyrektor się nie nadaje, co
świadczy o tym, że nie zawsze do końca można mieć swoje zdanie.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że cieszyłby się, gdyby organem, który powołuje Dyrektora
szkoły był radny Jan Uran, ale wtedy robił to ówczesny Wójt, a teraźniejsza p. Dyrektor prowadzi ją
prawidłowo. Wójt zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy, że nie ma praktycznie żadnych oszczędności
z tytułu szkół niepublicznych. Podkreślił, że to Prezes Lidera Wałeckiego ma zrezygnować z prowadzenia
szkół. Wójt zaznaczył, że jeśli organ prowadzący szkoły niepubliczne z nich zrezygnuję i zostaną powołane
nowe szkoły publiczne, to gmina sobie poradzi. Jeżeli Przewodniczący mówi o poruszaniu tych spraw na Sesji,
to po co były Komisje? Wójt powiedział, że mówił o tym na Komisjach i boli go to, iż Prezes Fundacji Lider
Wałecki ugrał rękoma radnych to co chciał.
Radny Ryszard Kwaśnica poprosił Wójta, aby wszyscy powstrzymali emocje. Podkreślił jeszcze raz, iż nie
jest to dofinansowanie dla Pana Prezesa Fundacji Lider Wałecki i byłby ostatnim, który podniósł by za tym
rękę. Jest to dofinansowanie do szkół, w których uczą się dzieci naszych mieszkańców. Zwrócił się do Wójta,
że Prezes w dniu dzisiejszym wie doskonale, że jest to ostatnie dofinansowanie, o czym radni powiedzieli na
komisjach. Radny powiedział, że w kwestii potencjalnego odszkodowania, o którym mówił Pan Wójt radni
będą go wspierać. Podkreślił, że w pewnym momencie Wójt obarczył odpowiedzialnością tych, którzy
podejmowali tamte decyzje, ale wiąże się to z tym o czym dzisiaj rozmawiamy, ponieważ Ci ludzie
podejmowali decyzje pod naciskiem, że są przeciw mieszkańcom i przeciw dobrej wierze. Dzisiaj jesteśmy
uważani za zbytnio dociekliwych jeśli dyskutujemy o różnych sprawach i chcemy się o tym dużo dowiedzieć.
Radny podkreślił, że kłóci się to z odpowiedzialnością, która ewentualnie zostanie poniesiona w przyszłości.
Tak samo sprawa wodociągów, ponieważ jeśli dziś by podjęto jakieś decyzje, a w przyszłości coś by wyniknęło
to mieliby pretensje jakie my podjęliśmy decyzje. Im więcej dzisiaj będziemy dyskutować, tym łatwiej będzie
przekonać mieszkańców do różnych rzeczy, nawet tych niepopularnych. Radny powiedział, że nie wyobraża
sobie sytuacji, kiedy gmina nie dopłaca do przedszkoli, a przekazuje obcemu podmiotowi środki. Podkreślił,
że przychyla się do argumentów Wójta, iż trzeba to przyciąć, tylko że jego zdaniem za rok. Radny zaznaczył,
że czasami ludzie wstrzymują się od głosu, ponieważ mają wątpliwości, a jeżeli Wójt nie ma wątpliwości, to
gratuluje. Radny jeszcze raz podkreślił, że należy się częściej spotykać i rozmawiać wtedy będzie mniej
wątpliwości.
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Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że tak naprawdę dopięto tego, czego
chciano. Wójt zadeklarował się, że przejmie szkoły, a przez ostatnie 3 lata nie chciał tego powiedzieć. Teraz
sytuacja jest klarowna, że Wójt jako organ prowadzący zaopiekuje się tymi szkołami.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że jeśli będzie taka konieczność, to zostaną powołane nowe
szkoły i będą one funkcjonowały w trybie szkół publicznych. Zwrócił się do radnego Ryszarda Kwaśnicy, że
jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego w Kołatniku, to nie chodziło o rozwój gminy, a rozwój
osoby fizycznej, która dostanie do ręki pieniądze i tylko i wyłącznie ówczesny Wójt z Zastępcą Wójta podjęli
taką decyzję. Wójt podkreślił, że sprawa Kołatnika i wodociągów jest nieporównywalna.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że mimo wszystko dyskusja jest potrzebna.
Radny Janusz Marchewka powiedział, że dzięki tej burzliwej sesji będziemy mogli zrobić krok do przodu
w szkołach. Podkreślił, że głosował „za” tylko dlatego, że nie można miesiąc przed rokiem budżetowym
powiedzieć komuś, iż dostanie mniej środków. Zaznaczył, że został wysłany ważny sygnał Prezesowi Lidera
Wałeckiego, że ma obowiązek określenia się w ustawowym terminie czy będzie dalej prowadził szkoły
natomiast radni mają czas do września, aby zastanowić się czy będziemy te szkoły przejmować. Dzisiaj w
końcu zostało uczynione to, na co od wielu lat nikt się nie odważył i ma nadzieję, iż będzie krokiem do przodu.
Wójt Gminy Jan Matuszewski zwrócił się do radnego Janusza Marchewki, iż chyba się nie zrozumieli z
rokiem budżetowym. Podkreślił, że jako Organ Gminy rękoma radnych został pomniejszony. Zaznaczył, że
nie miał świadomości, iż do Przewodniczącego Rady Gminy został skierowany wniosek wraz z projektem
uchwały i postawiono go w sytuacji nie do obrony. Przegrana dla Niego jako organu gminy jest sprawą
ambicjonalną.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że nie było żadnych niespodzianek i
wszystko zostało przeprowadzone w trybie prawidłowym. Nie można tego rozpatrywać jako przegranej czy
wygranej, bo wtedy można by było wszystkie rzeczy rozpatrywać osobiście, a chodzi o utrzymywanie tych
szkół. Rok temu można było powiedzieć, iż jest to ostatnia dotacja i radni by się na to zgodzili, ale w roku
poprzednim Wójt sam wprowadził uchwałę o dofinansowaniu dla szkół niepublicznych i poprosił, aby
zagłosować „za” i więcej na ten temat nie dyskutować, no i tak to się skończyło. Radni posłuchali Wójta
przestali dyskutować i zagłosowali na tak. Przewodniczący podkreślił, że jeśli ma być to przerwane, to należy
zrobić to w sposób cywilizowany.
Radny Jan Uran powiedział, że rok temu Wójt chciał dać pieniądze dla szkół niepublicznych i mógł w tamtym
roku powiedzieć, że jest to ostatnia dotacja. Podkreślił, że zarówno wtedy jak i teraz zawierzył tej sprawie, iż
pieniądze idą na dobre. Nikt nie jest przeciwko Wójtowi i przeciwko Gminie, a radni są tutaj, aby działać dla
dobra Gminy.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że rzeczywiście radny Jan Uran wykazał postawę społecznika,
za co mieszkańcy będą mu wdzięczni. Radny Jana Uran na komisjach mówił, że nie będzie za tym, aby trwonić
pieniądze, a dzisiaj wydał setki tysięcy złotych poprzez podniesienie ręki i nie martwił się o to, że rozdał
pieniądze publiczne na ręce Prezesa Fundacji Lider Wałecki. Wójt podkreślił, że w tamtym roku był za tą
dotacją, ponieważ myślał, że ten rok coś zmieni, pewne czynniki wzrastają i pieniądze są coraz większe. Wójt
podkreślił, że Radni zobowiązali go do wykonania uchwały i teraz to On będzie szukał środków na ten cel.
Radny Robert Dłużak powiedział, że teraz każdy podjął decyzję, a czas pokaże czy były one słuszne. Zwrócił
uwagę, że w piśmie Lidera Wałeckiego napisane jest, iż 90% kosztów utrzymania szkół, to koszty
wynagrodzeń. Lepiej byłoby gdyby 90% zamiast na koszty wynagrodzeń były przeznaczane, np. na zajęcia
dydaktyczne czy wyjazdy dla dzieci. Radny zwrócił uwagę, że w internecie można przeczytać, iż w
Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji
prowadzonej przez Fundację Lider Wałecki dyrektorem jest Mirosława Bartczak.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że Radny Ryszard Kwaśnica wykazuje się znajomością
przepisów prawnych, co się chwali.
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Poinformował, iż spróbuje zrobić jedną rzecz, której nigdy w Gminie nie dokonano, a mianowicie zaskarży
Uchwałę Rady Gminy jako uchwałę bez podania konsekwencji finansowych, ponieważ ma do tego prawo.
Radny Ryszard Kwaśnica odnosząc się do słów radnego Roberta Dłużaka powiedział, że w momencie
przekształcania szkół Pani Mirosława Bartczak była dyrektorem tej szkoły. Już wtedy kłóciło się to z
przepisami. W momencie, kiedy te szkoły były przekształcane radny podnosił ten temat w rozmowach z
ówczesnymi władzami i zwracał uwagę na konflikt interesów oraz skierowano wezwanie do Rady Gminy
Wałcz o zmianę tej uchwały, gdzie podnoszono różne aspekty przekształcenia tych szkół i wtedy urzędnicy
nie znaleźli zrozumienia. Radny podkreślił, że wtedy również miał takie wątpliwości, gdyż Prezes Fundacji
Lider Wałecki pełnił wtedy funkcję Zastępcy Wójta.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że można przedstawić ile zarabiają nauczyciele w Szkołach
Publicznych jeśli Prezes mówi, iż zarobki są prawie równorzędne. Wójt powiedział, że wystąpi do Fundacji
Lider Wałecki o udostępnienie informacji na temat zarobków nauczycieli w szkołach niepublicznych. Jeżeli
Prezes udowodni, że nauczyciele szkół niepublicznych zarabiają mniej, to Wójt dołoży jeszcze 2%, aby
zarobki wyrównać.
Radny Rober Dłużak powiedział, że nie był to z Jego strony żaden zarzut, a rzeczywistość, ponieważ
informacja o Pani Dyrektor jest dostępna w intrenecie.
Radny Jan Uran poprosił, aby przygotować dokładną informację o zarobkach z wyszczególnieniem stopni
awansu.
Wójt Gminy Jan Matuszewski powiedział, że takie informacje zostaną przedstawione.
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że decyzje zapadły i mamy już pewne
deklaracje.
Pkt. 17. Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Gminy Robert Gąsiorowski powiedział, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XV sesji Rady Gminy Wałcz.

Protokołowała:

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Gąsiorowski
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