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P r o t o k ó ł Nr 10/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rynku Pracy, odbytego w dniu
3 listopada 2011r. w godz. od 900 do 1030.
Obecni na posiedzeniu:
–

członkowie Komisji:
1. p.Marian Rogenbuk
2. p.Maria Błoniarz-Górna
3. p.Bogdan Kuffel
4. p.Bartosz Bluma

- Przewodniczący

Członkowie Komisji nieobecni:
1. p.Dariusz Szczepański
2. p.Renata Dąbrowska
3. p.Krzysztof Haliżak

- usprawiedliwiony
- usprawiedliwiona
- usprawiedliwiony

Komisja składa się z 7 członków, obecnych na posiedzeniu – 4, nieobecnych – 3,
stwierdzono quorum i Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych opinii i
wniosków.
–

spoza Komisji:
1. p.Robert Wajlonis
2. p.Krystyna Perszewska
3. p.Edwrad Pietrzyk
4. p.Katarzyna Świątek-Brzezińska

- Dyrektor Generalny
- Skarbnik Miasta
- Z-ca Burmistrza Miasta
- Inspektor Wydziału PRiWZ

Osoby spoza Komisji brały udział w części posiedzenia.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Pan Marian Rogenbuk, powitał przybyłych
członków Komisji oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Zaproponował poniższy porządek
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Umowa z Radiem RCh+.
Finansowanie Samorządów Mieszkańców Osiedli.
Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
Omówienie spraw bieżących.
Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.

Ad. 1
Wiceburmistrz Edward Pietrzyk – umowa o świadczeniu usług reklamowych została
zawarta dnia 1 marca 2011 roku i trwa do końca bieżącego roku. Oczywiście przedmiotem
umowy, to jest chyba bardzo istotne, są przede wszystkim komunikaty, ogłoszenia drobne,
dzień dla instytucji trzy razy w miesiącu, konkursy sponsorowane bez ograniczeń,
sponsorowanie audycji bez ograniczeń i oczywiście baner na internetowej stronie Radia
RCh+. Ja nie wiem, czy Państwo radni znają treść umowy, ona w sumie liczy pięć stron i chcę
powiedzieć, że płacimy na tej zasadzie, iż co miesiąc Radio RCh+ składa sprawozdanie z
realizacji tejże umowy i dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania zapada decyzja o wypłacie
raty. Sprawozdania ze wszystkich miesięcy są do Państwa dyspozycji. Sprawozdanie jest
prowadzone w takiej formie, że jest podana informacja i na górze są zaznaczone terminy i
godziny emisji.

Co legło u podstaw podpisania umowy na taki rodzaj promocji miasta? Po pierwsze, my,
zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, organizujemy raz w tygodniu konferencję
prasową, gdzie gromadzimy wszystkie media, czyli radio, media pisane, media elektroniczne,
gdzie Burmistrz, jego przedstawiciele lub zaproszeni goście podają przebieg informacji
dotyczących miasta. Niemniej gdybyście Państwo prześledzili to wszystko, co potem
powinno być odzwierciedleniem tego, co się w mieście dzieje, to gdyby wziąć pod uwagę
wszystkie media, to śmiem twierdzić, że 70% tych informacji jest, ale to wszystkie media.
Natomiast mówimy w ten sposób, mamy w Chojnicach dwa media radiowe, czyli Radio
Weekend i Radio RCh+. Jaka jest sytuacja z przekazywaniem informacji w Radio Weekend,
to nie muszę tłumaczyć, od szeregu lat nie jest tak, jak byśmy tego wszyscy chcieli, tych
informacji z Chojnic jest za mało, a czasem ich wręcz brakuje. Dlatego żeby troszeczkę
zrównoważyć podpisaliśmy między innymi też tą umowę z Radiem RCh+. Ja sobie zdaję
sprawę, że krąg odbiorców tego radia jest znacznie mniejszy niż Radia Weekend, że co by nie
mówić, to fale średnie w tej chwili są mniej popularne, ale jednak ta informacja dociera.
Oczywiście inną jest sprawą, czy na podstawie tego, co mówili radni, na podstawie tego, co
pisały inne media, czy w przyszłym roku przystąpimy też do realizacji podobnego rodzaju
promocji, to jest oczywiście sprawa otwarta. Zdanie szefa na dzisiaj jest takie, że
prawdopodobnie damy sobie spokój z tego rodzaju promocją, ale to też jest podyktowane
tym, że bardzo uważnie musimy analizować budżet i że w tym roku 2012 te restrykcje, że tak
powiem, dotkną nas o wiele bardziej, niż w roku 2011, po prostu będzie za mało pieniędzy na
prowadzenie w tak szerokim zakresie promocji samorządu. Odpowiedzialna jest ze mną Pani
Katarzyna Świątek-Brzezińska, która prowadzi tą umowę i postaramy się odpowiedzieć na
pytania, jeżeli takie się pojawią.
Radny Bartosz Bluma – moje pytanie cały czas tutaj wiąże się z tymi pytaniami i z tym
wnioskiem, który pojawił się na sesji, generalnie rzeczywiście nie ma sensu tej umowy
rozwiązywać, bo czasu niewiele i tak dalej, więc tutaj się z tym jak najbardziej zgodzę, tylko
najbardziej mnie dziwi to, dlaczego o tym my dowiadujemy się ze sprawozdania, bo dopiero
tutaj dzisiaj pojawiła się jakaś umowa, Pan Burmistrz zresztą podniósł to jeszcze na sesji, że
nie wiedzieliśmy, rzeczywiście radni nie wiedzieli o tej umowie, tym bardziej, że jest to
umowa na promocję miasta. Kolejna sprawa, tutaj zresztą Pan podkreślił to, że ta słaba
słuchalność, niska słuchalność tego medium, jakim jest portal i rozgłośnia RCh+. Ja powiem
szczerze, że jestem za promocją miasta i to bez dwóch zdań, tylko chodzi o to, pytanie, w
jakich formach? Czyli pytanie, gdybyśmy zrobili przetarg na realizację, czy też
przekazywanie informacji w audycjach radiowych na takiej samej zasadzie, wymagając tego
od wszystkich, którzy by stanęli do tego przetargu, czy może nie uzyskalibyśmy lepszego
wyniku, czyli na przykład nie wiem, może Radio Weekend, co prawda ja powiem szczerze, że
też aż tak bardzo nie słucham tego Radia Weekend, ale gdzieś tam na pewno trochę więcej niż
RCh+, czy by się nie osiągnęło tego, że Radio Weekend po prostu zaczęłoby informować o
tym, co się dzieje w mieście trochę szerzej, niż robi to do tej pory, bo te informacje są, że tak
powiem, przekazywane wybiórczo. Kolejna sprawa, tutaj pytanie, czy w ogóle miasto
podpisując tą umowę dysponowało jakimiś informacjami słuchalności tego radia, kręgu
odbiorców, do których dociera i tak dalej, to by mnie interesowało, co było przed
podpisaniem umowy.
Dyrektor Generalny Robert Wajlonis – jeszcze jedna uwaga, wszystkie radia i gazety są na
portalach internetowych, co do sztuki i ta siła przekazu i rażenia mediów też musi być w tym
kontekście rozpatrywana, a nie ulega wątpliwości, że zarówno to radio, jak i inne portale typu
chojnice24.pl, czy chojnice.com mają taką samą siłę oddziaływania w tym momencie, więc
nie można mówić, że jest to jakieś tam szczególnie niszowe radio, które nie wiadomo

dlaczego my chcemy w taki, czy w inny sposób wspierać.
Wiceburmistrz Edward Pietrzyk – ja odpowiem jeszcze na te dwie pierwsze kwestie, które
Pan radny poruszył. Pierwsza sprawa – dlaczego radni o tym nie wiedzą. Ja śmiem twierdzić,
że w tej chwili gdybym zapytał nawet Pana radnego, czy Pan zna zakres remontów, który
realizuje Wydział Komunalny, Dyrektor ma określoną pulę i on podejmuje decyzje, co trzeba.
Ja wiem, jest grupa radnych zainteresowana jakąś tematyką i podejrzewam, że jeżeli Pan
będzie się interesował promocją, a pójdzie Pan do Pana Dyrektora Kamińskiego, któremu
między innymi to podlega, to on Panu sam, czy poprzez na przykład Panią Katarzynę udzieli
wyczerpujących informacji, zawsze tak robimy, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to te
informacje dostaje. Natomiast w samorządzie siedzimy wiele lat i nigdy tak nie było, że każdą
przysłowiową złotówkę konsultujemy z radnymi, mówimy tutaj o naprawdę dużych kwotach,
o dużych przedsięwzięciach, wtedy to konsultujemy, natomiast my nie pracujemy od sesji do
sesji i czasem pewne decyzje trzeba podejmować już teraz albo jutro. Nie ma takich
możliwości, żeby to skonsultować ze wszystkimi radnymi, a wręcz uważam, że jest to
niemożliwe.
Druga kwestia – mówi Pan o przetargu. Powiem Panu, że myśmy próbowali lat temu 5-6,
kiedy jeszcze ta współpraca z Radiem Weekend była taka, jaka była, umowy też były
podpisywane i o ile ja dobrze pamiętam, to każda umowa była gdzieś w granicach około
1.800 zł w tamtych czasach, więc to jak na nasze chojnickie warunki to było radio drogie,
naprawdę drogie. Natomiast co będzie w przyszłym roku, nie wiem. Pamiętacie Państwo,
Burmistrz mówił, że najwięcej informacji o Chojnicach przekazuje w tej chwili Radio
„Kaszebe”, które jest oddalone od Chojnic grubo ponad 100 km. Czy tu jest droga? Nie wiem,
są to trudne kwestie.
Dyrektor Generalny Robert Wajlonis – prawda jest taka, że Państwo, jako Komisja
Budżetu najlepiej wiecie, że musimy ograniczać wydatki bieżące, w związku z tym w ogóle
będziemy się zastanawiać nad celowością w ogóle działań tego typu promocyjnych, bo trzeba
promować samorząd, żeby nie było wątpliwości, ale tak naprawdę w tym momencie to chyba
jest pierwszy z wydatków, który uznać by trzeba było na możliwy do przeżycia jeżeli nie
zostanie poniesiony.
Radny Bartosz Bluma – Pan Wiceburmistrz tutaj podkreślił, że 70% informacji z tych
konferencji prasowych w innych mediach się ostatecznie pojawi, do tych 30% możemy mieć
jakieś tam zastrzeżenia, czy też że ich nie ma, natomiast jest też strona internetowa Urzędu
Miasta, na której takie informacje też od jakiegoś czasu zaczęły się pojawiać.
Dyrektor Generalny Robert Wajlonis – jest to jak najbardziej sensowne, żeby większość
tych informacji przekazywała strona internetowa Urzędu, ale tutaj zaczyna się rodzić problem
tak naprawdę z rzecznikiem prasowym, ktoś musiałby te informacje opracować w sposób
sensowny, zjadliwy, zgodny z regułami ortografii polskiej i stylistyki. Natomiast Burmistrz to
robi rzeczywiście bardzo dobrze na wszelkiego rodzaju konferencjach, ale nie czarujmy się,
nie ma szans najmniejszych, żeby Burmistrz siedział i pisał rzeczy, które się później będą
ukazywały w internecie.
Wiceburmistrz Edward Pietrzyk – jeszcze jedna rzecz, o której musimy pamiętać wszyscy.
Bardzo łatwo możemy podjąć decyzję, że nie promujemy się przez radio, ale pamiętajmy, ja
w ubiegłą niedzielę byłem na takim spotkaniu Stowarzyszenia Niewidomych i Ociemniałych,
nam się wydaje, że to jest garstka. Nie, to jest dobre kilkaset osób i spróbujcie tym ludziom
zaproponować wersję, że ktoś im czyta, jeden przeczyta, drugi nie, oni w tym układzie

skazani na media tylko czytane nie mają praktycznie informacji o Chojnicach. O tym też
musimy pamiętać.
Dyrektor Generalny Robert Wajlonis – jest kolejna rzecz, ale to też wymaga jak gdyby
zaangażowania ludzi, bo my możemy, nie ma najmniejszej wątpliwości, umieszczać w
internecie pliki, gdzie ta sama wiadomość będzie czytana.
Przewodniczący Marian Rogenbuk – w ogóle skąd się wziął ten temat. Temat wziął się
stąd, że gazeta, konkretnie „Czas Chojnic” dzwonił do radnych, między innymi do mnie i
problem nie jest w tym, bo najpierw Pan Michał Rytlewski podnosił problem, czy znamy
umowę, czy mieliśmy na nią wpływ i tak dalej, na jej zawarcie. Ja odpowiadam krótko, tak
mówiłem i mówię w tej chwili, mianowicie przecież my jesteśmy organem stanowiącym, a
nie wykonawczym i jeżeli chodzi o kwoty pieniędzy na poszczególne działania, to w zasadzie
są zapisane w budżecie, natomiast od wykonania jest Burmistrz i podległy jemu aparat, w
związku z tym trudno, żebyśmy znali setki umów, które w imieniu miasta zawiera Burmistrz,
a to jest jedna z wielu umów i nie problem jest w wyłonieniu wykonawcy także, bo gdyby
powiedzmy coś tutaj było nie w porządku, to chcę powiedzieć, że przedstawiciel z RIO pół
roku tutaj jest i pewnie i taką sprawę w pewnym momencie, jeżeli nie teraz, to w innym
czasie by wychwycił. Problem, tak, jak rozmawialiśmy dalej, jest w zasadzie innej natury,
mianowicie proszę Pana, ale jaka jest celowość, takie stwierdzenie, celowość płacenia za
zwykłe informacje, niusy, bo ja też tak się wypowiadałem, mówię przepraszam bardzo, ale
jeżeli chodzi o ogłoszenia urzędowe o przetargu, o sprzedaży, o tego typu sprawy, to
oczywiście od tego są media, ale za to trzeba płacić, obojętnie w jakiej to się gazecie ukaże,
czy w innym medium, natomiast tak naprawdę problem jest z tymi takimi jakby codziennymi
informacjami, niusami typu co było na konferencji prasowej, co mówiono i tak dalej, to media
nie mają może i obowiązku zamieścić, ale jeżeli już zamieszczają to bezpłatnie i tutaj był
problem chyba tego rodzaju, że po prostu pewne informacje powinny się w mediach, w
jednym, drugim, czy trzecim ukazywać za darmo. Natomiast my sobie powiedzmy w tym
gronie, że chyba w większości wiemy jak to wyglądało, radio miało być uwolnione ze
struktur Parku i ja jestem przekonany, że po prostu można to skwitować w ten sposób, że
umowa była faktycznie zawarte leg arts, bo mówię, gdyby nie była zgodnie z prawem, to inne
organa by to podniosły, chociażby RIO, natomiast wypowiadać w tym momencie, kiedy my
się dowiedzieliśmy, to już było bez sensu, bo wypowiedzenie byłoby albo nieskuteczne, bo
ona została zawarta na czas określony, w związku z tym ja chcę powiedzieć, że chyba nawet,
nie wiem, jak to od strony prawnej, ale na czas określony, jeżeli nie ma zapisu, że można
wypowiedzieć w okresie miesiąca, to nie można. Można, ale i tak się zapłaci za ten okres
czasu określonego i ja jestem przekonany, że po prostu następnej tego rodzaju umowy nie
będzie i być może nie będzie w ogóle z uwagi na te aspekty, o których powiedziałem, po
prostu jakby wyodrębnienia tego radia ze struktur to jedna sprawa, a druga rzecz, po takim
medialnym nagłośnieniu i temacie na sesji, to na pewno Burmistrz nie będzie zawierał takiej
umowy. Tak chcę to podsumować i myślę, że tak będzie.
Dyrektor Generalny Robert Wajlonis – Pan Przewodniczący oczywiście ma rację,
natomiast to też nie jest tak do końca z tymi niusami, o których tutaj mówimy. Ja wiem, że to
jest pewnego rodzaju krytyka prasy miejscowej, ale prawda jest taka, że rzetelność nie zawsze
idzie w parze z przekazywaniem tych informacji w sposób właściwy, bo często i gęsto jest to
zamierzone, czasami niezamierzone, brak rzetelności, ale to występuje, gdzie dziennikarze z
premedytacją potrafią zapytać Burmistrza o określoną rzecz i następnie nikomu nic nie
mówiąc pójść do urzędnika i również go o to zapytać, stawiając odpowiednie pytania i
uzyskać stanowisko przeciwne, gdzie przepraszam bardzo, ale Pan Burmistrz w tym

momencie wychodzi na osobę niekompetentną. Natomiast przekazywanie tych niusów ma ten
plus, że my mamy 100% pewność, że informację, którą chcemy przekazać, zostanie
przekazana w wersji, w formie i treści takiej, w jakiej jest rzeczywiście przez nas
przygotowana i to jest jeden z ważniejszych dla nas elementów, dlatego że w tym momencie
jest to jakby nie patrzeć przymiot legalności, to po pierwsze, po drugie oficjalności
przekazanej informacji, czyli to ma plus. Z drugiej strony rzeczywiście to wkracza może w
niezależność mediów, bo media powinny same informować, media same powinny kreować
postawy społeczne, bo reprezentują różne opcje społeczne, różne opcje polityczne i każdy z
obywateli ma możliwość w tym momencie wyboru, porównania i tak dalej. Ale nie ulega też
wątpliwości, że wszelka władza, od tej najwyższej w państwie do tej najmniejszej, jaką
jesteśmy my, ma również prawo i obowiązek przekazywania informacji rzetelnej, konkretnej,
taka, jak ona rzeczywiście odzwierciedla zdarzenia i fakty. Stąd też przekazywanie tych
niusów ma znaczenie, inaczej przecież również Rząd by nie zatrudniał rzeczników
prasowych. Oprócz tego jest również kwestia, o której tutaj Pan Przewodniczący mówi, czyli
wszelkiego rodzaju ogłoszeń i tak dalej.
Wiceburmistrz Edward Pietrzyk – jak mówiłem, umowa została podpisana w marcu, ale
już 5 kwietnia poszło pismo do Dyrektorów wszystkich Wydziałów Urzędu, które informuje o
tej umowie i jednocześnie jest to taka prośba do Dyrektorów, żeby po prostu korzystali z
możliwości tych wszystkich, które stwarzają. Pan pytał o stawki. Ja mam stawki z roku 2009,
było zapytanie o cenę i Radio Weekend miesięcznie zażądało 18.500 zł. Jeszcze jedna
informacja, rok 2011, „Gazeta Pomorska” skasowała od nas już tylko z Wydziału GP 17.000
zł, są to ogłoszenia przetargowe, „Czas Chojnic” 1.400 zł, „Gazeta Wyborcza” 2.700 zł,
Radio RCh+ nic, tak to wygląda. Za same życzenia świąteczne my płacimy takiej gazecie, jak
„Czas Chojnic” kilkaset złotych.
Radny Bartosz Bluma – w „Gazecie Pomorskiej” generalnie płacimy tylko i wyłącznie za te
ogłoszenia, które muszą się tam pojawić, czyli przetargi, komunikaty i tak dalej, słyszę, że
nawet nie muszą się pojawić i właśnie chciałem zapytać, czy jest jakiś obowiązek, żeby taka
musiała być w jakiejś prasie ogólnopolskiej, czy też regionalnej?
Dyrektor Generalny Robert Wajlonis – o przetargach musimy informacje wywiesić jeśli
chodzi tutaj o nasze tablice, musimy podać to do publicznej wiadomości, to nie musi być
akurat gazeta, może to być w każdej innej formie, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie na
czym nam zależy. Jeżeli jest duże zainteresowanie wokół danej nieruchomości, to wystarczą
naprawdę drobne kwoty, żeby spełnić obowiązek ustawowy podania do publicznej
wiadomości, natomiast jeżeli nieruchomość jest mało rozreklamowana, nie cieszy się
powodzeniem, ludzie nie wiedzą, to siła środków pieniężnych jest taka, że w tym momencie
lepsze jest dotarcie, to jak z każdym produktem, ludzie muszą o nim wiedzieć. Te koszty przy
sprzedaży nieruchomości nam się zwracają, są to koszty, które my stale planujemy i one
zwiększają wartość nieruchomości.
Pani Katarzyna Świątek-Brzezińska – nie jest to umowa zawarta tak na biurku od ręki,
zostało przeprowadzone postępowanie regulaminowe, nie jest to przetarg, ponieważ kwota
nie wymagała przetargu, ale postępowanie regulaminowe było, były zebrane oferty i tak, jak
Pan Wiceburmistrz tutaj powiedział, Radio Weekend, bo wtedy była akurat mowa o radiach,
złożyło ofertę na 18.500 zł przy tym samym zakresie, a Radio RCh+ na 1.200 zł, a po
negocjacjach zawarliśmy umowę na 1.000 zł miesięcznie.
Radny Bartosz Bluma – Radio Weekend nie informuje o wszystkim, co się dzieje w mieście

z różnych przyczyn, natomiast pytanie inne, to mieszkańcy powinni w pewnym sensie
domagać się, żeby radio informowało.
Przewodniczący Marian Rogenbuk – czyli w podsumowaniu, zapytania ofertowe były i
Radio Weekend w odpowiedzi 18.500 zł na miesiąc, Radio RCh+ 1.200 zł,
wynegocjonowano kwotę 1.000 zł, a faktyczne koszty za ogłoszenia niezbędne, bo takowe
one są w „Gazecie Pomorskiej” oraz w „Gazecie Wyborczej” kosztowały 17.500 zł.
Pani Katarzyna Świątek-Brzezińska – to są wydatki poniesione tylko przez Wydział GP,
podaję tylko przykładowo jeden Wydział. Jeżeli chodzi o całość, to nie mamy takich
informacji, bo to każdy Wydział we własnym zakresie załatwia.
Przewodniczący Marian Rogenbuk – ale jeżeli powiem, że minimum 17.500 zł, było
więcej, ale taka kwota na pewno, tutaj „Gazeta Pomorska” 17.000 zł, „Czas Chojnic” 1.400
zł, „Gazeta Wyborcza” 2.700 zł. Ja rozumiem, że niektóre ogłoszenia są niezbędne, bo jeżeli
chodzi o ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, to one muszą się ukazać w prasie, bo inaczej
można nawet unieważnić taki przetarg.
Radny Bartosz Bluma – może być ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta, ale
tutaj rzeczywiście, im więcej osób się o tym dowie, to potem koszty się zwrócą.

