PROTOKÓŁ
z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 marca 2010 r.

W obradach udział wzięli:
- Radni,
- Sołtysi,
- Wójt, Sekretarz,
- zaproszeni goście: Przedstawiciel Firmy Neolica Polska Sp. z o.o. Pan

Radosław Marcinkiewicz,
- pracownicy obsługujący sesję.
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy, powitał wszystkich
obecnych, po czym przedstawił proponowany porządek obrad wraz z punktami
dodatkowymi:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
c) przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie informacji na temat inwestora projektu farmy wiatrowej
Radziejów przez przedstawicieli inwestora firmy Neolica Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 15, Warszawa.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji finansowo-budżetowej za 2009 rok oraz
przedstawienie planu pracy na 2010 rok:
a) dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania i planu pracy.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji rolnictwa oraz spraw socjalnych za 2009 rok
oraz przedstawienie planu pracy na 2010 rok:
a) dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania i planu pracy.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji oświaty i kultury za 2009 rok oraz
przedstawienie planu pracy na 2010 rok:
a) dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania i planu pracy.
6. Sprawozdanie z prac Komisji rewizyjnej za 2009 rok oraz plan pracy na
2010 rok:
a) dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania i planu pracy na 2010 rok.
7. Sprawozdanie z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
za 2009 rok:
a) dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania.
Do proponowanego porządku obrad wprowadzono zmianę po punkcie siódmym
wprowadzono dodatkowe punkty o treści:

8. Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Radziejów
w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Radziejów ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
9. Projekt uchwały w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radziejowie:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
10. Projekt uchwały w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Radziejów:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
11. Projekt uchwały w sprawie „wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na
2011 rok”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
12. Projekt uchwały w sprawie „zmian w budżecie”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
13. Dyskusja.
14. Składanie wniosków i interpelacji.
15. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 a, b, c) Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w chwili otwarcia Sesji na
stan 15 radnych było obecnych 15, w związku z tym Sesja jest prawomocna do
podejmowania uchwał, a następnie przedstawił porządek obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Sekretarzem obrad sesji został wybrany Radny Jan Odważny 14 głosami, przy 1
głosie wstrzymującym się.

Ad. 2) Głos zajął przedstawiciel firmy Neolica Polska Sp. z o.o. Pan Radosław
Marcinkiewicz, który po krótkim przedstawieniu się i przywitaniu uczestników Rady
zaproponował omówienie działalności firmy oraz przyczyny zmiany z Prestige na
Neolica. Dodał również, że dysponuje całym dniem czasu wolnego i zachęca
w dalszej kolejności do zadawania pytań.
Firma Neolica Polska należy do dużego Koncernu Energetycznego EDPR jest to
kapitał portugalski i hiszpański, przy czym 40 % udziału tej dużej grupy stanowi
kapitał państwa portugalskiego, zatem nie jest to tylko prywatny kapitał. Koncern
zajmuje w chwili obecnej drugie miejsce na świecie w produkcji energii ze źródeł
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odnawialnych - farm wiatrowych. Firma jest notowana na giełdzie amerykańskiej oraz
giełdzie polskiej i jest znana w krajach Unii Europejskiej, w szczególności we Francji
Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, a także w Stanach Zjednoczonych. Następnie
opowiedział o osiągnięciach firmy w Polsce od 2004 roku. Jednym z ostatnich jest
uruchomienie w tym roku farmy wiatrowej pod nazwą Margolin. Jest to farma o mocy
120 MW, gdzie zainstalowano 60 sztuk płyt wirnikowych o 2 MW każda. Farma jest
zlokalizowana w powiecie pilskim, w okolicach miasta Piły. Jednocześnie zaznaczył,
że jeśli ktoś jest zainteresowany informacjami na temat tej farmy, a jest to największa
farma w Europie i będzie jeszcze rozbudowywana, to może w dalszej części
zadawać szczegółowe pytania, a także pozostawi po spotkaniu kontakt telefoniczny
do siebie i może służyć informacjami na ten temat. Następnie odniósł się do projektu
w Radziejowie i przedstawił, że firma planuje zlokalizowanie w tych okolicach 24
turbin o 2 MW mocy każda. Projekt ma być zrealizowany na terenie wschodniej
części Gminy Radziejów, ponieważ w zachodniej części jest inwestor niemiecki. Na
chwilę obecną firma nie bezpośrednio, ale pośrednio dokonała tego, że ma
zagwarantowane 90 % terenu pod tę inwestycję na mocy umów dzierżaw. Ponadto
są prowadzone pomiary wiatru w miejscowości Opatowice, gdzie zlokalizowany jest
60 metrowy masz do pomiarów prędkości i kierunku wiatru. Został także
przeprowadzony roczny monitoring środowiska naturalnego m. in. ptactwa. Na mocy
tylko tego dokumentu firma jest w stanie stwierdzić, że istnieje możliwość
zlokalizowania aż tylu jednostek wytwórczych tj. siłowni wiatrowych. Dodatkowo
w zeszłym roku było uchwalone studium uwarunkowań w kierunku
zagospodarowanie przestrzennego Gminy Radziejów, gdzie zostały przewidziane
tereny pod tego typu inwestycje wraz z linią zapewniającą wprowadzenie mocy z
tych jednostek wytwórczych. Obecnie jeśli chodzi o kwestię przyłączenia, czyli jedną
z najważniejszych rzeczy to firma złożyła wniosek w 2009 o przyłączenie do sieci
ENERGA- OPERATOR SA. Firma wykonała również ekspertyzy przyłączeniowe,
które badają czy istnieje możliwość przyłączenia do sieci. Na chwilę obecną wniosek
jest rozpatrywany w świetle nowej ustawy, która weszła w życie 11 marca bieżącego
roku. Inwestor, który złożył wniosek o przyłączenie jest zobowiązany do
przedstawienia w ciągu 180 dni od daty wejścia ustawy, wyrysu i wypisu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, bądź też warunków
zabudowy przewidujących lokalizację tego typu inwestycji na danym terenie.
Dodatkowo trzeba uiścić opłatę w wysokości 30 złotych za każdy kW mocy
przyłączeniowej tj. około 1 200 000,00 złotych. W chwili obecnej trwają negocjacje
z firmą ENERGA i nie ma jeszcze podpisanej umowy przyłączenia. Żaden
z inwestorów nie posiada takiego dokumentu. ENERGA uzasadnia to koniecznością
przebudowy około 77 linii na terenie województwa, co wynika z przeprowadzonej
ekspertyzy. Podkreślił także, że firma jest na to przygotowana, ponieważ nie jest to
pierwsza w Polsce inwestycja tego typu. Na przykładzie farmy Margonin
przebudowano 25 km linii napowietrznej tj. 110 kW. Bezpośrednio przyłączenie
dokonane jest nie do ENERGI, która jest operatorem sieci dystrybucyjnej, ale do
firmy, która jest nad nią i jest operatorem sieci przesyłowej i czuwa nad wszystkimi
spółkami.
W planach i budżetach finansowych jakie firma ma przewidziane na tę lokalizację,
chce rozpocząć budowę w I kwartale 2012 roku. Ponadto firma chce zaprosić
wszystkich radnych, ponieważ bez ich zgodny ta inwestycja może nie dojść do
skutku do zadawania pytań w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności.
Następnie Pan Radosław Marcinkiewicz wyjaśnił niejasności dotyczące firmy
Prestige, o których wcześniej słyszał. Firma Prestige działała na lokalnym rynku
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wykonując zlecenie firmy Neolica na zasadzie umowy developerskiej. Zdobywała
m.in. pozwolenie na budowę, ale nie jest firmą, która jest w stanie sfinalizować
inwestycję i postawić ją pod klucz. Koszt postawienia jednej turbiny wraz
z wszystkimi procedurami jest to około 2,5 mln Euro. Firma Prestige była od
początku świadoma, że działa na zlecenie firmy Neolica. Podpisywała umowy,
rozmawiała z właścicielami gruntów, a także wspólnie z Gminą współdziałała w
przygotowaniach decyzji o warunkach zabudowy. Dodatkowo wyjaśnił, że spotkanie
informujące o tym, że firma Neolica przejmuje tę inwestycję odbyło się w 2009 roku
w Gminie w obecności Pana Wójta i Pani Sekretarz i poinformowano wówczas, że
zostały podpisane dokumenty tj. umowa cesji praw i zobowiązań tego projektu.
Dokładnie w sierpniu 2009 roku firma Neolica weszła w prawa i obowiązki
wynikające z projektu i zgodnie z tym, co było od początku ustalone firma Neolica
jest finalnym deweloperem tego projektu i nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ
była obopólna zgoda na podpisanie takich dokumentów i Gmina była o tym
poinformowana. Zaznaczył także, że firma nie jest w sporze z firmą Prestige i jest to
świadoma działalność firmy. Obecnie firma zgłosiła się z wnioskiem do Gminy o
możliwość
przystąpienia
do
uchwały
odnośnie
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego. Takie uchwały były już podejmowane, ale w
okresie, kiedy nie było jeszcze określonego kierunku i prędkości wiatru, natomiast
obecnie są już takie dane i wiemy dokładnie gdzie mogą być zlokalizowane
elektrownie, ponieważ głównie pomiary wiatru warunkują lokalizację turbin, co się
wiąże z efektywnością projektu jak i zwrotem z inwestycji. Pomiary wiatru są
pomyślne, co zostało pokazane w prezentacji jako mapa wiatru i dlatego firma nie
wycofuje się z dalszych działań i jest w stanie sfinansować opracowanie planu
zagospodarowania z własnych funduszy. Pan Marcinkowski zauważył ponadto, że w
strategii rozwoju Gminy Radziejów na lata 2005-2014 jest informacja o
przygotowaniu ciekawych terenów inwestycyjnych i w Gminie są takie obszary, które
zostały skorelowane z pomiarami wiatru, a firma Neolica chce przyspieszyć ten
rozwój, przystąpić szybko do dostosowania poprzednich uchwał i do działań nad
opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pani Sekretarz Gminy zajęła głos chcą doprecyzować informacje, jakie przedstawił
pan Radosław Marcinkiewicz. Zwróciła uwagę, że firma Prestiże kiedy działała na
terenie gminy nigdy nie wskazywała na to, że jest tylko deweloperem. Od pierwszego
spotkania z panem Wnukiem była mowa tylko o firmie Prestige, która jest
inwestorem, buduje i oddaje inwestycje. W momencie kiedy została dokonana
czynność cywilnoprawna polegająca na zakupie wszystkich dokumentów, wtedy
firma Prestiż nie mówiła że działa w imieniu firmy Neolica. Wtedy również odbyło się
spotkanie w Urzędzie Gminy w obecności pana Wójta, pana Marcinkiewicza oraz
prezesa Wnuka i wówczas Wójt został poinformowany, że w miejsce firmy Prestiż
wchodzi firma Neolica. Jednocześnie pani Sekretarz podkreśliła, że nie chce aby
radni odnieśli wrażenie, że gmina wiedziała o ustaleniach między tymi firmami.
Pan Marcinkiewicz potwierdził informacje jaką przekazała pani Sekretarz oraz
wyjaśnił, że prawa te wynikają z prawa handlowego i są swoiste dla spółek, które
działają na rynku polskim i jest to wewnętrzna sprawa między spółkami. Od samego
początku firma Prestiż przedstawiała firmie Neolica faktury np. za wykonanie projektu
budowlanego pod maszt i firma Neolica pokrywała te koszty. Ponadto pan
Marcinkiewicz podkreślił, że firma była przekonana, że jest świadomość, że ze
względu na samą wartość turbiny, którą trzeba zalegalizować i postawić i która
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kosztuje ok. 2,5 mln euro, że niewiele polskich spółek na to stać. Zauważył również,
że dobrze się stało, iż wchodzi w życie nowa ustawa o przyłączeniu do sieci,
ponieważ jeszcze w zeszłym roku było duże zamieszanie na tym rynku. Wyjaśnił, że
firma, która zajmowała się wcześniej działalnością gospodarczą np. posiadała
ubojnie mogła złożyć wniosek do zakładu energetycznego o przyłączenie do sieci
i prawo nakazywało operatorowi rozpatrzenie takiego wniosku, jeśli złożył wszystkie
stosowne dokumenty. Inwestor był wtedy zobowiązany do podpisania umowy
o przyłączeniu do sieci. Przed wejściem w życie nowej ustawy takie osoby zgłaszały
się do firmy z ofertą warunków przyłączenia. Firma odmawia, ponieważ w momencie
kiedy taki podmiot nie podpisze umowy o przyłączenie, miejsce w sieci się zwalnia.
Firma zamierza przyjrzeć się temu, jak po tych 180 dniach operator podejdzie do
sytuacji, w której wykonuje się ekspertyzę przyłączenia do sieci. Samo opracowanie
ekspertyzy to koszt ok. 100 – 150 tys. zł, a może się okazać, że jest tutaj możliwość
przyłączenia 100 MW. Założenia, jakie zakłady energetyczne narzucają do
wykonania takiego obliczenia są nierealne do zrealizowania i oni zdają sobie z tego
sprawę. W Polsce jest to nowość i tylko deweloperzy, którzy mają odpowiednie
fundusze mogą sobie na to pozwolić.
W przypadku powstania inwestycji wg wyliczeń roczny dochód dla Gminy Radziejów
z tytułu podatku od nieruchomości to około 1,5 mln zł. Dodatkowo firma jest także
skłonna przystąpić na terenie Gminy Radziejów do sfinansowania lub po części
partycypowania w kosztach jakiegoś przedsięwzięcia, które gmina planuje lub
przewiduje na najbliższe lata. Firma jest gotowa w tym kierunku rozmawiać.
W Margoninie firma buduje teraz przedszkole, poprawiła również jakość dróg na
terenie całej gminy, a Gmina otrzymuje z tytułu podatku ponad 4 mln zł.
Radny Jan Odważny zwrócił się do Pana Marcinkiewicza, że jest to dla niego
zaskakujące, że taka poważna firma jaką reprezentuje nie wystąpiła sama
o przygotowanie całej dokumentacji tylko posłużyła się firmą, które
najprawdopodobniej dopuściła się manipulacji. Firma Prestige powinna zaznaczyć,
że działa na zlecenie firmy Neolica i w ten sposób mogłaby zrobić jej nawet reklamę.
Taka sytuacja powoduje zamieszanie, ponieważ z tego, co zrozumiał po przejęciu
inwestycji przez Neolicę nastąpią najprawdopodobniej częściowe zmiany lokalizacji,
również mieszkańcy gminy mogą pomyśleć, że także gmina dopuszcza się
manipulacji. Naraża to gminę na pewne dodatkowe koszty, ponieważ przygotowano
już raz dokumentację, a teraz się okaże, że jest ona nieaktualna i będzie trzeba
wykonać ją jeszcze raz. Zadał pytanie, kto w takiej sytuacji ma za to zapłacić?
Ponadto wyraził swoją obawę czy inwestycja dojdzie do skutku, bo od początku tej
kadencji Rady Gminy tj. od trzech lat trwają rozmowy i uzgodnienia, a brak jest
realizacji inwestycji.
Pan Marcinkiewicz po części rozumie obawy przedstawione przez pana radnego.
Podkreślił także, że nie jest to sprzedaż ani zakup tylko firma Prestige działała od
początku na ich zlecenie. Co do zmian i kosztów z tym związanych rozumie, że
został włożony ze strony gminy duży wysiłek przy czym tak jak wcześniej wspominał
firma jest w stanie sfinansować opracowanie miejscowego planu dla tej inwestycji i
przystąpić lub partycypować w kosztach przedsięwzięć, które gmina zaplanowała w
strategii rozwoju. Zdaje sobie również sprawę, że ludzie mogą być zniesmaczeni
zaistniałą sytuacją, jednak jeśli wyrazili zgodę do tego aby na ich gruntach
zrealizować inwestycję to dobrze, że nowa firma pojawiła się teraz i jest gotowa do
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rozmów z nimi. Firma ma już tego typu doświadczenia przy realizacji inwestycji
w Margoninie. Ponadto zachęcił do wizytacji na farmie na koszt firmy.
Radny Kazimierz Skupniewicz wyraził zainteresowanie, co do zwrotu poniesionych
kosztów na budowę inwestycji i jej eksploatację. Uważa, że inwestycja się nie zwróci,
a tylko spowoduje zablokowanie terenu pod inne inwestycje i czy nie będzie to
celowe działalnie.
Pan Marcinkiewicz odpowiedział, że ta inwestycja powinna zwrócić się w przeciągu
6-7 lat. Zaproponował również przedstawienie kalkulacji finansowej, nie ma
natomiast mowy o blokowaniu terenu, jest to dla nich bezzasadnie i nieekonomiczne.
Radny Krzysztof Nowowiejski zapytał czy firmę interesuje tylko plan przestrzennego
zagospodarowania miejsc gdzie mają powstać wiatraki.
Pan Marcinkiewicz potwierdził, że firma chce wykonać tylko te plany i złożyła już
prośbę o przystąpienie do ich uchwalenia. Poinformował również, że firma Prestige
powinna wysłać oświadczenia do zainteresowanych osób o zmianie inwestora,
jednak mimo tego firma Neolica zamierza bezpośrednio jechać do właścicieli
i przedstawić obecną sytuacje. Część lokalizacji może pozostać taka sama, ale
część może się także zmienić. Natomiast, jeśli z zawartych umów wynikają jakieś
płatności należy na nie przeznaczyć fundusze.
Pan Janusz Kaczmarek wyjaśnił, że były propozycje przystąpienia do opracowania
planów miejscowych i podjęto 3 uchwały, w skutek których konkretnie zostały
oznaczone tereny. W międzyczasie poprzedni inwestor przekonał gminę, że takie
sprawy można załatwić decyzjami lokalizacyjnymi. Decyzje zostały stworzone i teraz
pojawia się nowy inwestor i nowy wniosek o przystąpieniu do sporządzenia planu
miejscowego. Ponadto Radca Gminy oświadczył, że decyzji lokalizacyjnych nie
można przekazywać. Czy w tej sytuacji trzeba wycofać 3 pierwsze uchwały i co
wtedy ze wszystkimi decyzjami?
Pan Marcinkiewicz wyjaśnił, że nie słyszał opinii sądu co do braku możliwości
przeniesienia decyzji lokalizacyjnych. Jeśli otrzymają oficjalne pismo do biura w tej
sprawie to się do niego odniosą.
Przewodniczący Rady Gminy ze względu na dużą ilość wątpliwości zaproponował
spotkanie w gronie prawników.
Radny Krzysztof Nowowiejski podkreślił, że w kwestii dotyczącej budowy wiatraków
zostało nadużyte zaufanie ze względu na bardzo długi termin realizacji inwestycji od
momentu podjęcia pierwszych rozmów. Inne gminy mogą za to pochwalić się
zrealizowanymi inwestycjami w postaci farm wiatrowych. W związku z tym konieczne
są konkretne działania i poważne potraktowanie tematu.
Pan Marcinkiewicz wyjaśnił, że badania ornitologiczne oraz monitoring, a także
badanie przyłączenia do sieci oraz wszelkie procedury administracyjne to nie są
słowa tylko konkretne działania. Podjęta inwestycja jest dużym projektem i potrzeba
czasu na jego realizację. Co do umów dzierżaw to jest w nich zapis, który został
uzgodniony, że płatność następuje od momentu rozpoczęcia budowy.
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Sołtys Opatowic Mirosław Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że firma zakupiła prawa
w sierpniu 2009 i od tego momentu nie skontaktowała się z rolnikami, z którymi były
podpisane umowy. Wnioskować można z tego, jaka jest wiarygodność firmy wobec
rolników, którzy zostali sprzedani firmie Neolica i nadal nic nie wiedzą o tym fakcie.
Pan Marcinkiewicz zakwestionował użyte sformułowanie sprzedaży rolników,
ponieważ podpisali oni umowy, z tytułu których będą otrzymywali wynagrodzenie.
Podkreślił natomiast, że z ludźmi należy na ten temat rozmawiać.
Radny Krzysztof Nowowiejski wtrącił, że niezręcznie wyszło, że rolnik dowiaduje się
jako ostatni, że inna firma wchodzi na jego teren.
Pan Marcinkiewicz zapewnił, że będąc największym potentatem na rynku firma nie
może pozwolić sobie na rzucanie słów na wiatr. Ponadto podkreślił, że są skłonni jak
najszybciej przystąpić do realizacji inwestycji, w związku z tym plan powinien zostać
uchwalony do końca roku.
Zastępca Wójta podkreślił, że dużym niedopatrzeniem było nie poinformowanie
rolników o zmianie inwestora. Zapytał również czy firma pokryje koszty, jakie
powstaną po podjęciu uchwały przez Radę Gminy oraz czy firma jest w stanie
dogadać się z Zakładem Energetycznym. Zaproponował również, żeby powołać
zespół Radnych albo Pan Przewodniczący poprosi indywidualnie o wyznaczenie
osób ze strony gminy z udziałem Radców Prawnych, aby rozstrzygnąć ten spór.
Pani Sekretarz gminy zaproponowała, aby w pierwszej kolejności doszło do
spotkania Radców ze strony Urzędu i Firmy Neolica, żeby ustalić czy ma być decyzja
lokalizacji inwestycji czy jednak miejscowy plan, co zostało ostatecznie
zaakceptowane przez wszystkich.
Pan Marcinkiewicz jeszcze raz zachęcił, jeśli chodzi o kwestie prawne o wysłanie do
biura firmy stosownej opinii, wyjaśnienie tej sprawy nie jest dużym problemem.
Przewodniczący podziękował panu Marcinkiewiczowi za przybycie na spotkanie
i podkreślił, że gmina nie chce blokować inwestycji jednak należy wyjaśnić wszystkie
problemowe zagadnienia.
Pan Marcinkiewicz podziękował za uwagę i zadeklarował, że zależy mu na jak
najszybszym wyjaśnieniu wszystkich niejasności.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie:
Ad. 3) Sprawozdanie z pracy Komisji finansowo-budżetowej za 2009 rok oraz
przedstawienie planu pracy na 2010 r.
Przewodniczący Komisji finansowo-budżetowej Mirosław Linowiecki przedstawił
sprawozdanie z prac Komisji oraz skład, w jakim Komisja pracowała w 2009 r.
Komisja w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. odbyła 12 posiedzeń.
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Proces kształtowania i realizacji budżetu odbywał się w następujących etapach:
 Opracowanie projektu budżetu,
 Uchwalanie budżetu,
 Etap wykonywania budżetu,
 Kontrola wykonywania budżetu.
Podczas opracowywania budżetu w fazie projektowania Komisja przedkładała
wnioski i propozycje w celu dokonania zmian w planie dochodów oraz wydatków
w roku kalendarzowym.
Budżet został uchwalony przez Radę Gminy po uprzednim zaopiniowaniu przez
Komisję budżetową oraz pozostałe Komisje Rady Gminy.
Podczas realizacji budżetu Komisja dokonywała oceny wykonania zamierzeń
w zakresie remontów i budowy dróg gminnych, wydatków na oświatę, pomoc
społeczną, remontów świetlic i remis OSP oraz na modernizację ujęcia wody
w Płowcach.
Oczekiwania mieszkańców w zakresie potrzeb inwestycyjnych w sołectwach
znacznie przewyższa możliwości budżetowe Gminy, co było wyrażone
w propozycjach złożonych przez poszczególne sołectwa w czasie opracowania
projektu budżetu na 2009 rok.
Trudna sytuacja mieszkańców w zakresie przychodów nie pozwala na znaczny
wzrost przychodów w formie zwiększenia podatków. Również cięcia budżetowe ze
strony Rządu RP stwarzają dodatkowe trudności w wykonywaniu zadań.
Skromny budżet naszej Gminy nie stwarza realnych szans na skorzystanie
z funduszy unijnych (brak środków na udział własny).
Mimo faktu, że budżet naszej Gminy nie jest proinwestycyjny Gmina zrealizowała
bardzo ważne inwestycje w zakresie poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
a mianowicie kompletną modernizację hydroforni w Płowcach, która zaopatruje w
wodę połowę mieszkańców Gminy.
Inwestycję wykonano ze środków własnych w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Mimo starań nie udało się uzyskać wsparcia z funduszy unijnych na w/w inwestycję.
Komisja stwierdza, że zaplanowane wydatki z budżetu na budowę oraz remonty
dróg, oświetlenia, pomoc społeczną i inne zadania zostały w 2009 roku wykonane
poprawnie.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy Komisji finansowobudżetowej na 2010 rok, który stanowi załącznik do protokołu.
Za przyjęciem sprawozdania za 2009 rok oraz planu pracy na 2010 rok głosowało 15
radnych.

Ad. 4) Sprawozdanie z prac Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych za 2009 rok
oraz przedstawienie planu pracy na 2010 rok.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Skupniewicz przedstawił sprawozdanie komisji za
2009 rok. Poinformował, że w 2009 roku Komisja odbyła 12 posiedzeń o różnorodnej
tematyce w tym 11 posiedzeń planowanych oraz jedno dodatkowe.
Komisja szczegółowo analizowała za 2008 rok oraz na bieżąco pracę Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie udzielania różnych form pomocy
podopiecznym, a także realizacji Programu Kapitał Ludzki. Prace Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oceniono pozytywnie.
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Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji zaplanowano inwestycje dotyczące
dróg gminnych na lata 2009-2010 oraz plany odnowy miejscowości Płowce i
Czołowo.
Komisja zapoznała się również z informacją dotyczącą przyznawania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Radziejów.
Oceniano działalność gospodarczą na terenie gminy, szczególnie związaną z
obsługą rolnictwa. Komisja uczestniczyła w pracach nad ustalaniem podatków na
2010 rok oraz analizowała projekt budżetu na 2010 rok.
W trakcie całego roku na bieżąco zapoznawała się ze zmianami w budżecie oraz
projektami wszystkich uchwał.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy na 2010 rok, który stanowi
załącznik do protokołu.
Za przyjęciem sprawozdania za 2009 rok oraz planu pracy na 2010 rok głosowało 15
radnych.

Ad. 5) Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty i Kultury za 2009 rok oraz
przedstawienie planu pracy na 2010 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Marian Bandyszewski przedstawił
sprawozdanie z prac Komisji za 2009 rok.
Komisja w 2009 roku odbyła 11 spotkań, w trakcie których analizowała projekt
budżetu za 2008 rok, zapoznała się z kształceniem i dokształcaniem nauczycieli oraz
z pomocą finansową w tym zakresie, a także z ruchem kadrowym w placówkach
oświatowych. Dokonała oceny budżetu gminy za 2008 rok szczególnie pod
względem wydatków na oświatę i kulturę. Analizie poddano zatrudnienie w szkołach
podstawowych i gimnazjum. Na posiedzeniach wyjazdowych oceniano
przygotowanie szkół na rok szkolny 2009/2010 oraz dokonano oceny działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach za 2008 rok i pierwsze półrocze 2009 r. z
uwzględnieniem form współpracy ze szkołami.
Analizowano stawki podatkowe na 2010 rok oraz projekt budżetu na 2010 rok.
Komisja w 2009 roku zapoznała się z wysokością i celowością wydatków na
poszczególne placówki szkolne.
W miarę potrzeb odbywały się spotkania z dyrektorami szkół, na których omawiane
były bieżące sprawy każdej placówki.
Następnie Przewodniczący przedstawił plan pracy na 2010 rok, który stanowi
załącznik do protokołu.
Za przyjęciem sprawozdania za 2009 rok oraz planu pracy na 2010 rok głosowało 15
radnych.

Ad. 6) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2009 rok oraz przedstawienie
planu pracy na 2010 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Odważny przedstawił sprawozdanie Komisji
za 2009 rok. Komisja w swoim ustawowym składzie na podstawie planu pracy na
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2009 rok odbyła 9 posiedzeń, w tym 6 dotyczyło kontroli realizacji budżetu po stronie
dochodów i wydatków, pozostałe spotkania dotyczyły opracowania planu pracy,
oceny wykonania budżetu gminy za 2008 rok i sporządzenie wniosku o udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy Radziejów.
Tematyka kontroli realizacji budżety dotyczyła:
- wykorzystania środków finansowych na opiekę społeczną, udzielane informacje
dotyczyły rodzaju udzielanych świadczeń z pomocy, zasady przyznawania oraz
wypłacania,
- kontroli płatności podatku rolnego, podatku od nieruchomości i środków
transportowych. Szczególną uwagę Komisja zwracała na powstałe zaległości
podatkowe i egzekwowanie tych zaległości,
-wykorzystania środków finansowych na świetlice i remizy strażackie, analizowano
poniesione koszty utrzymania ich, zakupu wyposażenia i wykorzystania tych
pomieszczeń,
- kontroli wykorzystania środków finansowych na oświatę. Komisja na podstawie
dokumentów finansowych SAPO sprawdzała wykonanie budżetu na poszczególnych
placówkach oświatowych, porównywała poniesione koszty utrzymania szkół oraz
realizację składanych zapotrzebowań przez dyrektorów,
- kontroli wykorzystania środków finansowych na modernizację dróg. Komisja
analizowała nakłady finansowe na drogi nowo wybudowane oraz naprawiane
zakupionym kruszywem wapiennym, przydział na poszczególne sołectwa zgodnie ze
złożonymi zapotrzebowaniami przez sołtysów i komisje wyjazdowe,
- kontroli w zakresie płatności zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę oraz
realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Komisja analizowała wydatki
związane z utrzymaniem hydroforni w Płowcach i Szostce (płatność przez odbiorców
i powstałe zaległości). W ochronie środowiska na postęp w realizacji programu
ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie gminy.
Podsumowując stwierdził, że przedstawione sprawozdanie przeprowadzonych
kontroli nie obejmuje wszystkich zadań związanych z realizacją budżetu gminy,
niektóre zadania nie w pełni zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem. Złożył
się na to różne okoliczności, do których Komisja nie wnosiła zastrzeżeń.
Następnie Przewodniczący przedstawił plan pracy na 2010 rok, który stanowi
załącznik do protokołu.
Za przyjęciem sprawozdania za 2009 rok oraz planu pracy na 2010 rok głosowało 15
radnych.

Ad. 7) Przewodniczący Rady Gminy poprosił Kierownika GOPS Elżbietę Radzimską
o przedstawienie informacji dotyczącej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radziejowie za 2009 rok.
Kierownik GOPS Elżbieta Radzimska poinformowała, że pomoc społeczna ma na
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
Pomoc społeczna w Gminie Radziejów udzielana jest osobom i rodzinom przede
wszystkim z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.
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W Gminie Radziejów świadczeniami pomocy społecznej przyznanymi w ramach
zadań zleconych i własnych objęte były 393 rodziny na ogólną kwotę 397.189,00 zł.
Świadczeniami rodzinnymi objętych było 496 rodzin na ogólną kwotę
1.592.265,00 zł, funduszem alimentacyjnym objętych było 10 rodzin na kwotę
45.313,00 zł.
Gmina realizowała Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Ponadto w 2009 roku pozyskano 20 ton żywności w unijnego programu PAED dla
146 rodzin z terenu Gminy Radziejów.
Gmina Radziejów poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje pilotażowy
Program „Uczeń na wsi”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje projekt systemowy Program aktywizacji
zawodowej w Gminie Radziejów. Udział w projekcie przyczynił się do pozyskania
nowych umiejętności przez uczestników, stworzyć możliwość powrotu do aktywnego
życia w rodzinie i społeczności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie realizowany przez GOPS
w następnych latach.
Pracownicy GOPS w ramach pracy socjalnej służą radą i pomocą w zakresie
rozwiązywania spraw socjalno-bytowych.
Poinformowała ponadto, że szczegółowa informacja z działalności GOPS
w Radziejowie została przedstawiona na poszczególnych Komisjach Rady Gminy
oraz przekazana w formie papierowej radnym. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Za przyjęciem sprawozdania za 2009 rok głosowało 15 radnych.

Ad. 8 a i b) Projekt uchwały w sprawie „uchylenia uchwały Rady Gminy Radziejów
w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Radziejów ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej” wraz z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Stwierdził, że Gmina do obecnej chwili współfinansowała częściowo budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków, a obecnie w związku ze zmiana przepisów nie
będzie to możliwe.
Radny Jan Odważny zadał pytanie czy w związku z likwidacją funduszu ochrony
środowiska, środki które zostały na tym funduszu zgromadzone można
zarezerwować na innym koncie i z tego finansować budowę przydomowych
oczyszczalni. Są to inwestycje kosztowne. Uważa, że inne gminy w tej sprawie
zrobiły znacznie więcej, a musimy realizować program ochrony środowiska jaki Rada
wcześniej zatwierdziła do 2012 roku. Musimy mieć świadomość, że nie mamy
szansy na budowę kolektora sanitarnego na terenie gminy i przydomowe
oczyszczalnie ścieków są jedynym wyjściem. Uważa, że koniecznie trzeba choć
niedużymi kwotami wesprzeć te inwestycje.
Sekretarz Gminy Arleta Brochocka wyjaśniła, że była rozważana możliwość
przeniesienia środków i dalszego finansowania, ale nie ma możliwości prawnych
w tym zakresie, musimy szukać innych rozwiązań. Fundusz został ustawowo
zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 roku.
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Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Uchwałę przyjęto 13 głosami za, przy jednym głosie
wstrzymującym się (Radny Jan Odważny).

Ad. 9 a i b) Projekt uchwały w sprawie: „zmian w Statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radziejowie” odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Sekretarz Gminy Arleta Brochocka wyjaśniła, że zmiana ta ma charakter
porządkowy. Tematyka profilaktyki alkoholowej jest zadaniem gminy i realizowana
jest między innymi poprzez GOPS. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jest Kierownik GOPS. Zmiana w statucie umożliwi
prowadzenie tych spraw w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w
tym również kwestii finansowych, będzie to ułatwieniem dla Pani Kierownik GOPS.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10 a i b) Projekt uchwały w sprawie „zmiany regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Radziejów” odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Zastępca Wójta Gminy Dionizy Wojciechowski wyjaśnił, że w związku ze wzrostem
zdarzeń kwalifikujących się do przyznania decyzji losowych uczniom, dotychczas
obowiązująca kwota wynosząca 2% dotacji otrzymanej przez Gminę Radziejów nie
gwarantuje wystarczającej wielkości środków finansowych wyodrębnionych w
obowiązującym regulaminie, w związku z tym zaistniała konieczność wprowadzenia
zmian w zapisach regulaminu umożliwiająca zwiększenie środków na ten cel.
Ponadto poinformował, że otrzymano w ostatnich dniach dotację na stypendia i 2% z
tej kwoty starczyłoby na 3 zasiłki losowe około 1000 zł. Zwiększenie do 5% da kwotę
około 2600 zł. Umożliwi to przyznanie zasiłków większej grupie potrzebujących
uczniów.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 11 a i b) Projekt uchwały w sprawie „wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2011
rok” odczytał wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Rady Gminy, stwierdzając, że
było to rozdrabnianie budżetu. Omawiano te kwestie na komisjach i stanowisko
większości Komisji było, że nie wyrażamy zgody na utworzenie funduszu.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na Komisjach dyskutowano na ten temat
i postanowiono, aby jednak nie wyodrębniać funduszu na 2011 rok. Obecnie
sołectwa zainteresowane są tworzeniem planów odnowy miejscowości i środki te
należy przeznaczyć na dofinansowanie tych przedsięwzięć, które zostaną zapisane
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w planach odnowy miejscowości, a nie rozdrabniać jak słusznie zauważył
Przewodniczący Rady Gminy na tworzenie funduszu.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 15 radnych. Uchwałę przyjęto 14 głosami za, przy jednym głosie
wstrzymującym się (Radny Krzysztof Nowowiejski).
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Ad. 12 a i b) Projekt uchwały w sprawie „zmian w budżecie”. Przed odczytaniem
uchwały Przewodniczący Rady poinformował, że Pani Skarbnik wprowadziła pewne
zmiany do projektu tej uchwały, a ze względu na sprawy osobiste nie może sama ich
dziś przedstawić.
Inspektor Teresa Chęś poinformowała, że zmiana w budżecie dotyczy wprowadzenia
w dziale 854 rozdział 85415 dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 53.173 zł. Kwotę tę
należy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów i wydatków. W dziale 852
rozdział 85213 dokonano przeniesienia planu o kwotę 4.800 zł z zadań własnych na
zadania zlecone również po stronie dochodów i wydatków. W wydatkach
dotyczących dróg gminnych dokonano przeniesienia planu z usług remontowych na
zakup materiałów, między innymi zakup masy asfaltowej, kamienia w kwocie 50.000
zł.
Radny Krzysztof Nowowiejski uważa, że jeżeli zdejmie się środki z usług
remontowych, to nie będzie środków na zakup kamienia.
Inspektor Teresa Chęś poinformowała, że kamień będzie zakupiony z wydatków na
zakup materiałów, a nie usług remontowych. Z usług remontowych można
przeznaczyć środki na np. pracę równiarką lub inne usługi.
Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów Marian
Bandyszewski odczytał Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
z wprowadzonymi poprawkami.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w załącznikach inwestycyjnych
wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 30.000 zł na wykonanie
dokumentacji na modernizację hydroforni w Szostce.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 15 radnych. Uchwałę przyjęto 14 głosami za, przy jednym głosie
wstrzymującym się (Radny Krzysztof Nowowiejski).

Ad. 13, 14) Zastępca Wójta Gminy Dionizy Wojciechowski poinformował, że ustawa
Karta Nauczyciela po zmianach od grudnia ubiegłego roku nakłada na organ
wykonawczy Rady Gminy złożenie Radzie Gminy informacji z tak zwanej realizacji
art. 30 pkt 3 Karty Nauczyciela. Wszyscy Radni otrzymali dziś tę informacje. Sprawa
była dokładnie omawiana na Komisjach Rady. Nauczyciele nie uzyskują średnich
zagwarantowanych w Karcie Nauczyciela wynagrodzeń w związku z tym musieliśmy
wypłacić dodatki wyrównawcze, aby w tej średniej się zmieścić.
Sekretarz gminy poinformował, że odbyły się we wszystkich sołectwach, gdzie były
zaplanowane inwestycje drogowe na 2010 rok zebrania, na których ustalono jakie
odcinki dróg maja być realizowane w ramach inwestycji. Są to drogi:
- sołectwo Bieganowo droga Nr 180437C o nazwie Kolonia Dobre II –
Bieganowo,
- sołectwo Płowce droga Nr 180429C o nazwie Płowce – Płowce II,
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sołectwo Opatowice droga Nr 180421C o nazwie Świątniki – Opatowice w
przypadku tej drogi będziemy ubiegać się o dotacje z Urzędu
Marszałkowskiego. Wniosek już został złożony na 84.000 zł dofinansowania.
Zobaczymy czy dostaniemy dofinansowanie i ile.
- Sołectwo Broniewek - Płowki ze wskazaniem na Płowki o nazwie Płowki –
Kolonia Płowki,
- Sołectwo Skibin droga Skibin – Latkowo,
- sołectwo Szostka droga Szostka – Zaborowo,
- Sołectwo Kwilno – Kłonówek droga w Kłonówku.
Na każdą z tych dróg jest przeznaczone po 100.000 zł.
-

Radny Krzysztof Nowowiejski zapytał w związku z przeznaczeniem w budżecie
gminy kwoty 50.000 zł na dotacje do Powiatu Radziejowskiego na remont drogi na
jaką drogę zostaną te środki przeznaczone.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Powiat na ten rok ma przeznaczyć 300 tys.zł,
a może nawet więcej na drogę powiatową na terenie naszej Gminy. W Zarządzie
Powiatowym maja zapisane jako droga Stary Radziejów - Radziejów, ale dokładnie,
który to będzie odcinek to Radni Powiatowi zadecydują.
Sołtys Czołówka Józef Ignasiak zapytał, co będzie z remontem dróg gminnych,
szczególnie po zimie powybijało się wiele dziur.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że drogi będą naprawiane. Na miesiąc kwiecień
zaplanowano objazd dróg i zobaczymy jak one wyglądają i jakie będą potrzeby, jeżeli
chodzi o kamień.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę zebranych, że mimo poniesionych
dużych nakładów finansowych na odśnieżanie dróg gminnych nie zabrano rezerwy
na drogi.
Sołtys Opatowic Mirosław Kołodziejczyk zapytał co z Komisją, która miała przyjechać
do świetlicy w Opatowicach.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że Komisje, które będą objeżdżać drogi
pojadą również do świetlicy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał zawiadomienia skierowane dla Radnych
Gminy Radziejów i Sołtysów o zawarciu związku małżeńskiego w dniu 10 kwietnia
2010 roku przez Panią Arletę Brochocką i Pawła Śliwiak w Kościele NMP
w Radziejowie.

Ad. 15) W związku z wyczerpaniem tematyki obrad Sesji Przewodniczący Rady
podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady XXIX
Sesji Rady Gminy Radziejów.
Protokołowała

Sekretarz Sesji

Teresa Chęś

Jan Odważny
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