P R O T O K Ó Ł NR XII/2015
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 79/XII/2015 w sprawie przyjęcia strategii Gminy Radłów na lata
2015 – 2025,

UCHWAŁA Nr 80/XII/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy
Radłów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2015,

UCHWAŁA Nr 81/XII/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej,

UCHWAŁA Nr 82/XII/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok
2016,

UCHWAŁA Nr 83/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Kościeliskach,

UCHWAŁA Nr 84/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Kościeliskach,

UCHWAŁA Nr 85/XII/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok
2016.

1. Uchwała nr 621/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 r.
2. Uchwała nr 506/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
3. Uchwała Nr 622/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości
sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.
4. Wniosek Radnych Gerarda Grzesik i Karola Książek.
5. Wniosek Radnego Gerarda Grzesik.
6. Stanowisko Rady Powiatu w Oleśnie podjęte na Sesji w dniu 30 listopada
2015 roku.
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Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Radca Prawny – Tomasz Głębocki,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski,
- Podinspektor – Sylwia Kus,
- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu,
- Mieszkańcy Gminy – 38 osób – lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Radłów :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) zmian w budżecie Gminy na rok 2015,
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016,
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościeliskach,
5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościeliskach,
6) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2016,

6. Sprawy bieżące.
7. Interpelacje i wnioski Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
9. Dyskusja.
10. Zamknięcie obrad Sesji.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy –
Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych na Sesję Radnych, Sołtysów, pracowników
Urzędu Gminy oraz licznie przybyłych Mieszkańców Gminy Radłów. Na podstawie
listy obecności – stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami
o terminie Sesji. Wniosek o zmianę porządku obrad – zgłosił Wójt Gminy.
Poinformował, że w wyniku przeoczenia nie uwzględniono w projekcie porządku
obrad – przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015 – 2025. Wyjaśnił
przyczyny zaistniałej sytuacji, przedstawił konsekwencje związane z nie
uwzględnieniem tematu w porządku obrad. Poinformował również, że temat był
analizowany na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady w dniu 16 grudnia
br.. Innych wniosków – nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta. Przeprowadzono
głosowanie. „Za” przyjęciem wniosku Wójta głosowało 12 Radnych, „wstrzymało
się od głosu” 3 Radnych. Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad –
z wprowadzoną wcześniej zmianą proponując jej realizację w pkt.5 (przyjęcie
uchwał), ppkt.1. Przeprowadzono głosowanie. „Za” przyjęciem porządku obrad po
zmianie głosowało 14 Radnych. „Wstrzymał się” od głosu 1 Radny. Porządek
obrad XII Sesji został przyjęty.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady oraz na
sali – przed rozpoczęcie obrad. Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych
z pytaniem dotyczącym uwag do treści protokołu. Uwag – nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej
Sesji. Protokół z XI Sesji Rady Gminy Radłów z dnia 18 listopada br. – przyjęto w
głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację dotyczącą
działalności Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od 18 listopada br.:
- złożono wnioski o dofinansowanie z FOGR remontu trzech odcinków dróg
w Sternalicach,
- zainstalowano centralne ogrzewanie w remizie OSP Radłów,
- przystąpiono do regulacji stanu prawnego drogi Kolonia Biskupska – Kościeliska,
- trwały prace nad strategiami rozwoju Gminy, Powiatu i LGD „Górna Prosna”,
- wymieniona została uszkodzona pompa głębinowa w hydroforni Biskupice.
Uszkodzenie powstało najprawdopodobniej na skutek nadmiernej eksploatacji
pompy w czasie upalnego lata.
- wyłoniono firmę do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy. Do przetargu zgłosiło się osiem firm. Wybrana została firma z Kłobucka.
Trwają przygotowania do zawarcia umowy w tym zakresie. Opracowanie planu ma
nastąpić w 18 miesięcy od podpisania w/w umowy.

Ad.5. Przyjęcie uchwał w sprawach :
1) Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015 – 2025.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy.
Wójt wyjaśnił, że strategia jest dokumentem zawierającym zamierzenia gminy na
przyszłe dziesięciolecie, dokumentem niezbędnym do ubiegania się o środki
z zewnątrz.
Przewodniczący Rady dodał, że projekt tego dokumentu przekazany został
Radnym i Sołtysom na Sesji w dniu 18 listopada br..
Informację o sposobie tworzenia projektu strategii rozwoju gminy przedstawiła
Podinspektor – Sylwia Kus:
„Strategia jest długofalowym planem rozwoju gminy cele i zadania w kierunku
których powinna działać gmina. Prace rozpoczęto 19 czerwca br. rozpisaniem
zapytania ofertowego na sporządzenie strategii. Na ofertę odpowiedziało 12 firm.
Najdroższa oferta opiewała na kwotę 42 tys. zł, najtańsza na kwotę 6 tys. zł. Do
opracowania strategii wyłoniono firmę Stowarzyszenie Rozwoju i Animacji z
Wrocławia. Umowę w tym zakresie zawarto 22 lipca 2015 roku. O tego czasu
rozpoczęto prace nad sporządzeniem dokumentu. Gmina przygotowała wszystkie
niezbędne dane. Na Sesji Rady Gminy w dniu 6 sierpnia br. Radni i Sołtysi
otrzymali formularze do wprowadzenia wniosków na realizację przedsięwzięć
rozwojowych na lata 2015 – 2025.

Pierwsze konsultacje odbyły się 22 września br., uczestniczyło w nich 20 osób.
Przeprowadzona analiza dotychczas zgromadzonych materiałów pozwoliła na
wyłonienie słabych i mocnych stron gminy oraz rozpoznanie z szans i zagrożeń na
przyszłość. Prace prowadzono
w grupach, na zakończenie wymieniono
poglądy w poszczególnych kwestiach. Kolejne spotkanie robocze odbyło się 14
października w obecności 14 osób. Wyodrębniono trzy kluczowe perspektywy dla
gminy: aktywizacja społeczna , infrastruktura techniczna i nowe miejsca pracy.
Określono problemy, szanse
i potrzeby. Firma zebrała i opracowała wnioski.
15 listopada – projekt strategii został przekazany do Urzędu Gminy.
Materiał udostępniono Radnym i Sołtysom. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu
konsultacji społecznej (chociaż ustawa tego nie wymaga) – umożliwiając
mieszkańcom wypowiedź w przedmiotowej sprawie. Konsultacje przeprowadzono
w dniach od 7 do 15 grudnia br.. Projekt udostępniono w BIP, na stronie
internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Stworzono formularz
konsultacyjny, celem wprowadzenia uwag wraz z uzasadnieniem . Wpłynęło
101 formularzy 86: z Kościelisk, 14 z Wichrowa i 1 ze Sternalic. Wszystkie uwagi
dotyczyły odnawialnych źródeł energii. Spotkanie konsultacyjne odbyło się 16
grudnia – z udziałem 15 osób. Omówiono rozbieżne kwestie dotyczące strategii
rozwoju gminy i planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz temat
dotyczący budowy farm wiatrowych.
Radna Szoprun zwróciła się z pytaniem jak dokładnie brzmiała uwaga dotycząca
zapisu strategii.
Podinspektor Sylwia Kus: Uwaga dotyczyła jednego zapisu. Kwestionowano zapis
w sprawie lokalizacji farm wiatrowych, proponując rozważyć tę lokalizację
i przeanalizować przeznaczenie terenów dla potencjalnych inwestorów.
W działaniach zakwestionowano i zaproponowano wykreślenie w całości zapisu
związanego z przeznaczeniem terenu pod budowę farm wiatrowych. Wszystkie
formularze były takie same.
Radna Szoprun zwróciła się z pytaniem czy na ostatniej konsultacji omówiono
i przyjęto różnice między strategią i planem rozwoju gminy.
Trudno wyjaśnić, czy argumentacja została przyjęta. Na komisjach Rada
zapoznała się z problemem i uznała, aby zapis w zakresie lokalizacji farm
wiatrowych pozostawić w tym dokumencie.
Radna Kościelna zgłosiła w imieniu mieszkańców wsi Sternalice wniosek o zmianę
zapisu w projekcie strategii „Należy rozważyć tę lokalizację po pozytywnych
konsultacjach z mieszkańcami”.

Wójt Gminy uznał, że obecny zapis jest bardzo ogólny i o niczym nie przesądza.
Ingerowanie w ten zapis nic nie zmieni. Przyjęte studium i uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego są
przedmiotem pod dyskusję. Procedura opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego przewiduje uzgodnienia i konsultacje z mieszkańcami i wtedy
będzie to uzasadnione działanie. Wójt proponuje pozostawić zapis bez zmian,
który w obecnej sytuacji o niczym nie przesądza.
Kierownik Referatu Piotr Górski stwierdził, że lokalizacja została już wskazana
i przyjęta uchwałami Rady. Proponowana zmiana zapisu nic nie zmieni. Studium
jest dokumentem obowiązującym.
Radna Justyna Szoprun – od dłuższego czasu rozważana jest możliwość
lokalizacji farm wiatrowych. Prawda jest taka, że jeżeli zapis o lokalizacji farm
wiatrowych będzie ujęty, nie znaczy to, że te farmy powstaną, jeśli tego zapisu
nie będzie – nie będzie możliwości na takie działania. Należy zauważyć różnicę
między planem zagospodarowania przestrzennego, a strategią rozwoju gminy.
Plan umożliwia realizację, a strategia jedynie stwarza możliwość realizacji
inwestycji. Zapis strategii jest bardzo ogólny. W analizie materiału uwzględniono
farmy wiatrowe zarówno po stronie szans jak i po stronie zagrożeń. Spotkanie
zorganizowane w Kościeliskach przez przeciwników budowy farm wiatrowych
dało do myślenia, aby ponownie rozważyć temat – może uelastyczniony zapis w
strategii wskaże mieszkańcom otwartość Rady na Ich wątpliwości. Radna popiera
wniosek Radnej Kościelnej. Zapis obecny niczego nie warunkuje, zapis
proponowany nieco uelastycznia jednak zapis istniejący.
Radny Gerard Grzesik popiera wniosek Radnej Kościelnej uznając, że
niezrozumiały jest opór przed konsultacjami. Już w poprzedniej kadencji – tematy
wprowadzane były po cichu, etapami, z przerwami - do tej pory nie było
konsultacji. Na zebraniach wiejskich temat był poruszany – dyskusja była ucinana,
nie było rozmów.
Wójt Gminy ponowił wniosek o pozostawienie zapisu strategii bez zmian,
a zwrócenie większej uwagi na realizację uchwał w zakresie opracowania planu
zagospodarowania przestrzennego. Nie zgadza się z wypowiedzią Radnego
Grzesika, że temat był ucinany i nie było konsultacji. Zmiany w projekcie strategii
w pewien sposób zburzą działania prowadzone przez kilka miesięcy.
Radna Szoprun wystąpiła w obronie Urzędu Gminy. Gmina organizowała
spotkania, niewiele osób było zainteresowanych. Uznała że zmiana zapisu
uelastyczni temat.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnej Iwony Kościelnej z pytaniem
o podtrzymanie, czy też wycofanie wniosku o wprowadzenie zmian w treści
projektu strategii.

Radna Kościelna podtrzymuje wniosek.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Radnej Iwony
Kościelnej. tj. „należy rozważyć tę lokalizację po pozytywnej konsultacji
społecznej.”
„Za” przyjęciem wniosku opowiedziało się 9 Radnych, „przeciw” 2 Radnych,
„wstrzymało się” 4 Radnych. Przewodniczący ogłosił wynik głosowania i zwrócił
się z prośbą o zmianę treści projektu strategii - zgodnie z przyjętym wnioskiem.
Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią pisma Radnych Gerarda Grzesik
i Karola Książek – materiał w załączeniu - z 251 podpisami mieszkańców.
Wójt Gminy rozpoczął dyskusję do tematu. Przedstawił krótką historię gminy od jej
powstania. Od roku 1990 Gmina przejęła inną rolę, inne funkcje. Realizuje katalog
zadań, które na niej ciążą, dysponując subwencją i dochodami własnymi.
Subwencja zapewnia środki na zadania podstawowe. Dochód własny to podatki,
które obecnie stanowią kwotę 1,6 mln zł i właściwie te środki decydują o rozwoju
gminy. Podatek leśny w przypadku gdy Gmina obfituje w lasy – wysokość opłat to
130 tys. zł. Potrzeby są duże i nie ma możliwości pogodzić ich ze środkami jakimi
dysponuje gmina. Czwarta kadencja Wójta pozwala na dokładną znajomość
potrzeb tj: braków kanalizacyjnych, drogowych i innych.
Potwierdza to artykuł NTO zacytowany przez Wójta, z którego wynika, że Radłów
jest najbiedniejszą Gminą na Opolszczyźnie. (najniższy poziom życia ludności).
Nie przewiduje się napływu inwestorów – przykładem jest tartak w Kolonii
Biskupskiej.
W miesiącu lipcu 2013 roku dokonano zmiany studium zagospodarowania
przestrzennego gminy – wskazując m.in. miejsca na lokalizację farm wiatrowych,
których na terenie gminy może powstać około 15. W roku 2014 w miesiącu lutym
i marcu Rada Gminy przyjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego.
Rolą Gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. W sytuacji finansowej jaką
posiadamy nie podołamy tego zrealizować. Należy podjąć ryzyko zapewnienia
większej kwoty na realizację potrzeb. Taka jest rola Gminy i funkcja Wójta.
Decyzją Rady – można się z tego wycofać. Wójt zwrócił się z apelem do Radnych
i mieszkańców, aby wyrazili zgodę na podjęcie ryzyka i zapewnienie lokalizacji
farm wiatrowych na terenie Gminy Radłów, inaczej oczekiwania mieszkańców,
a możliwości gminy będą się rozmijały. Dochód gminy w przypadku powstania
farm wiatrowych pozwoli zwiększyć dochody, na co są dowody w Gminie
Kamiennik, czy Gminie Wilków na Opolszczyźnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radłów z naniesionymi poprawkami. Uchwałę
Nr 79/XII/2015 przyjęto w sposób następujący: „Za” przyjęciem uchwały głosowało
15 Radnych.
Podinspektor Sylwia Kus podziękowała za przyjęcie strategii informując
o ogłoszonym naborze na wnioski o remont dróg. Gmina zamierza wystąpić
z wnioskiem o dofinansowanie remontu drogi Radłów ul. Lipowa – Stare
Karmonki. W przypadku braku strategii – wykluczyłoby to nas z możliwości
aplikowania o środki na ten cel.
Radna Szoprun wyjaśniła, że strategia potrzebna jest przede wszystkim na
pozyskanie środków z zewnątrz. Jeżeli chodzi o farmy wiatrowe strategia niczego
nie warunkuje.
Podinspektor potwierdziła tą wypowiedź informując o rozporządzeniu ministra
infrastruktury. Inwestycje które mają być dofinansowane muszą być ujęte w
strategii. Wszelkie inne inwestycje ujęte w strategii – nie są zobowiązujące.
Przewodniczący udzielił głosu Gościom uczestniczącym w Sesji informując o
zapisach statutowych.
Sołtys wsi Kościeliska – zwrócił uwagę na przyjętą strategię rozwoju gminy cytując
treść pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Opolu, z którego
wynika, że nie wszędzie lokalizacja ta jest poza obszarami ujętymi w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. Zwrócił uwagę na
wypowiedź Wójta, który mówił, że przed przystąpieniem do opracowania planu
była decyzja mieszkańców czy chcemy tych wiatraków, czy też nie ponieważ przy
sprzeciwie mieszkańców realizacja planu byłaby wyrzuceniem pieniędzy w błoto.
Po wpłynięciu protestów Wójt wypowiadał się, że nie chce żeby sprawa wiatraków
podzieliła społeczność po czym we wrześniu – po miesiącu – przyjęto uchwały o
poszerzeniu terenów pod budowę farmy wiatrowe. Gmina twierdzi, że nie
wiadomo czy powstaną farmy, a rolnicy podpisali już umowy przedwstępne.
Opracowanie planu zagospodarowania wykonuje się tylko na terenach, gdzie
przewiduje się farmy, nie na innych.
Wójt wyjaśnił, że w lipcu 2013 roku na Sesji architekt przedstawiła studium.
Z treści protokołu z Sesji wynika, że projekt studium uzyskał wszelkie wymagane
prawem uzgodnienia.
Wójt jest zobligowany do realizacji uchwał Rady Gminy i te uchwały realizuje.
Spotkanie w lipcu – była mowa o wiatrakach. Uchwały zostały podjęte praktycznie
jednogłośnie. Takie są fakty.

Anna Gerlic pozytywnie ocenia dbanie władz gminy o przychody. Na spotkaniu
w lipcu zgłaszany był wniosek o dokładne wyliczenia możliwości uzyskania
dochodu, i w jakiej kwocie. Planowany obszar jest możliwością wyliczenia liczby
urządzeń i kwoty zysku. Z jakiego źródła będą środki. Tego typu instalacje nie
tworzą nowych miejsc pracy. Nie wiadomo również ile gmina musi ponieść
kosztów w związku z tymi instalacjami (np. drogi dojazdowe). Jak to wygląda
w gminach w których farmy już istnieją. Jak wygląda sprawa odszkodowań
w przypadku roszczeń, czy było badanie dotyczące zainteresowania wartością
nieruchomości, czy odnotowuje się spadek tych wartości, istnieje obawa przed
wyludnianiem się. Obawa jest również o to, że po wykorzystaniu preferencyjnych
środków – inwestor rezygnuje i pozostanie rozpoczęta inwestycja, z którą zostanie
gmina i mieszkańcy. Jest wiele innych możliwości pozyskania środków. Zanim
podejmie się zobowiązanie finansowe – należy przeprowadzić szerokie
konsultacje społeczne uczciwie przedstawiające wszystkie aspekty. W przypadku
decyzji na tak - można podejmować dalsze kroki, jeśli na nie - należy się wycofać,
żeby nie marnować pieniędzy. Mieszkańcy oczekują więcej informacji.
Wójt uznał, że nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć na te pytania. Można
zorganizować spotkanie. Gmina zaprosi zwolenników turbin, ktoś inny zaprosi
przeciwników i powstania sytuacja jaka miała miejsce na spotkaniu w Gimnazjum.
W Gminie Wilków dochód z jednej turbiny to kwota około 150 tys. zł. W naszej
gminie może powstać maksymalnie 15 turbin wiatrowych. Koszt opracowania
planu wynosi 60 tys. zł, ponadto Gmina nie ponosi innych kosztów. Wykonanie
planu trwać będzie 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Prawda jest taka, że
chcemy ale też się boimy, to sytuacja zmusza nas do podejmowania takich
decyzji. Wszyscy zainteresowani są kanalizacją – nie stać nas na realizację tych
inwestycji.
Anna Gerlic dodała, że w tym zakresie potrzebna jest szeroka informacja
społeczna, konkretne wyliczenia i konkretne argumenty przed podjęciem
zobowiązań finansowych.
Wójt zaproponował zaproszenie do udziału w spotkaniu Wójta Gminy Kamiennik.
Zbigniew Bryś – ludzie boją się farm wiatrowych, bo mają funkcjonować przez 30
lat, decydujemy o tym jak będzie żyło nasze następne pokolenie. Na Zachodzie
odchodzi się od wiatraków zastępując je fotowoltaiką. Nie wiadomo ile środków
otrzymają właściciele gruntów. Ktoś obcy będzie bogacił się na naszym terenie.
Fotowoltaika przyniosłaby więcej dochodów również mieszkańcom gminy. Nie
byłoby takich problemów. Trzeba ominąć sprawę wiatraków i iść dalej w kierunku
źródeł fotowoltaicznych.
Norbert Pownuk w sprawie zmiany krajobrazu. Złożył zebranym życzenia, żeby
idąc na spacer z wnukami nie informować ich o tym jaką mieliśmy tu przyrodę.

Świtała Damian podziękował Wójtowi za wystąpienie i pogratulował odwagi
związanej ze zbliżeniem się do problemu mieszkańców. Zwrócił uwagę, że do tej
pory nie było konsultacji z prawdziwego zdarzenia. W styczniu na zebraniu
mieszkańców Sternalic Wójt informował, że sprawa jest odległa.
Na spotkaniu w Gimnazjum Zaproszony Gość nie miał możliwości wypowiedzi.
Sprzeciwy mieszkańców poparte zostały Ich podpisami - nie tylko z Kościelisk, ale
również ze Sternalic, o których się nie mówi. wyniki konsultacji nie są wiążące dla
władz Gminy Radłów. Jest to nieuczciwe. Na każde pismo powinno wpłynąć
odpowiedź. Mieszkańcy Sternalic nie otrzymali odpowiedzi.
Przewodniczący poinformował, że w październiku na Sesji Rada Gminy
zapoznana została z treścią wystąpienia mieszkańców Sternalic.
Wójt Gminy wyjaśnił temat związany z konsultacjami. Strategia dotyczy przede
wszystkim Sternalic, Kościelisk, Wichrowa, Biskupic. Inne gminy wycofują się z
tematu. Nas nie stać na wycofanie. Należy zwrócić uwagę na realia. Zadania
realizowane są na kredyt. Należy zwrócić uwagę na realia, jednak nic na siłę.
Gerard Pisula pozytywnie ocenił zabiegi Wójta w temacie budżetu. Zwrócił się z
pytaniem dlaczego kosztem mieszkańców, prawdopodobnie kosztem zdrowia
mieszkańców. Farmy wiatrowe mają stać zbyt blisko zabudowy i to jeden
z powodów, dla którego mieszkańcy Kościelisk nie zgadzają się na tego typy
inwestycje.
Marianna Roj – pola w Sternalicach są zmeliorowane, teraz się to zniszczy.
Dlaczego planuje się wiatraki w Sternalicach, może lepiej byłoby w Ligocie lub
w Radłowie. Szkoła jest w pobliżu, oblodzenie turbin powoduje zagrożenie.
W Sternalicach jest kanalizacja i wodociąg mieszkańcy o to dbają. Dużo mówi się
o oświetleniu skrzyżowania, kiedy będzie oświetlenie. Sternalice nie chcą
wiatraków.
Anna Gerlic - to że jesteśmy biedną gminą to nie znaczy, że musimy koniecznie
czerpać przychody z farm wiatrowych. Może należy zwrócił uwagę na budowę
farm fotowoltaicznych.
Po wyczerpaniu dyskusji wśród mieszkańców – Przewodniczący udzielił głosu
Radnym:
Justyna Szoprun zwróciła się z pytaniem dotyczącym planu przestrzennego
zagospodarowania (wyłonienie firmy, termin podpisania umowy, wartość
opracowania, kary umowne). Wyjaśnień udzielił Wójt.

Radna zwróciła uwagę na konieczność wspólnego wypracowania rozwiązania,
wspólnego stanowiska. Na spotkaniu z mieszkańcami Radni nie byli w stanie
odpowiedzieć na wszystkie pytania mieszkańców. Do tej pory Rada w większości
była zgodna co do kierunku w jakim chcemy iść. Radni i Wójt powinni w większym
stopniu zainteresować się tematem - po spotkaniu z mieszkańcami wsi Kościeliska
niewiele mówiło się o sprawach zdrowotnych, bardzo dużo było wątpliwości
prawnych i finansowych. Należy jeszcze raz rozpatrzyć wszystkie za i przeciw.
Pokazanie mieszkańcom zapewnienia wsparcia prawnego. Zgłosiła propozycję
aby nie podejmować decyzji na gorąco – dokładne zapoznać się z tematem.
Zaproponowała zorganizowanie Sesji specjalnej wyłącznie w temacie farm
wiatrowych, celem zapoznania się z wszystkimi aspektami lokalizowania na
terenie gminy farm wiatrowych, ich skutków prawnych, kwestii zdrowotnych
i ekologicznych, obowiązków gminy. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej,
aby dojść do wspólnego stanowiska. Na sesji niezbędna byłaby opinia prawna
dotycząca umów przedwstępnych rolników. Należy doszczegółowić informacje.
Wójt uznał, że umowy przedwstępne są zobowiązaniem rolnika, nikt się nie zgłosił
z takimi problemami.
Krzysztof Bryś poinformował o zasadach podpisywania umów przedwstępnych.
Zdaniem Pana Bryś rolników doprowadzi to do bankructwa.
Wójt poinformował, że jeżeli ktoś jest przeciwny wiatrakom na jego polu nie
powstanie wiatrak.
Czapliński uznał, że widzi szansę w wiatrakach. Dziwi się mieszkańcom, że nie
ufają Wójtowi Gminy, wierzą w ludzi z zewnątrz. Tak nie może być. Strona
Ministerstwa podaje ile środków gminy wydają na jednego mieszkańca. Radłów
jest na 4000 miejscu Rudniki – 1000 miejsc przed nami, Gmina Wilków była 400
miejsc za nami, teraz po realizacji farm wiatrowych jest na 400 miejscu w Polsce.
Jeśli nie podejmiemy ryzyka, może nie być naszej gminy. Nikt na nas nie będzie
zwracał uwagi. Kościeliska chcą modernizacji boiska sportowego. Wierzy się
oszołomom.
Gerard Grzesik – z boiskiem zaczęła się sprawa po udziale sportowców
Kościelisk. Wszystkie LZS–y mają boiska.
Radny Czapliński wyjaśnił skąd się wzięły środki na remonty boisk. Nie były to
środki z budżetu gminy.
Radny Grzesik zwrócił uwagę Przewodniczącemu na konieczność reakcji na
agresywne słowa Radnego Czaplińskiego.
Radna Irena Czubaj - Zając poinformowała o pozytywnej opinii za budową farm
wiatrowych. Po spotkaniach – należy zapoznać się ze skutkami prawnymi osób
podpisujących umowy przedwstępne. Może być to również zwyczajna zawiść.
Proponuje się aby na spotkanie zaprosić konkretne osoby które przedstawią fakty.

Rolnicy zainteresowani powinni wiedzieć jak najwięcej. Nie jest zrozumiałe
zmuszanie do podpisywania umowy przedwstępnej. Rada przespała niektóre
fakty, co mieszkańcy dokładnie uświadomili. Należy obronić również rację Wójta.
Jest mało środków na realizację inwestycji. Wiata i boisko w Radłowie są stale
problemem społeczności. Z boiska korzystają uczniowie Gimnazjum – z terenu
całej gminy.
Boisko w Kościeliskach jest również niezbędne. Niezbędna jest jednak pewna
sytuacja prawna.
Pan Przewała – uznał, że Radni nie mieli dostatecznej wiedzy. Jeśli ktoś podpisuje
umowę – w przyszłości będzie to egzekwowane.
Zbigniew Bryś zaproponował, aby zaprosić przedstawicieli z zakresu innych źródeł
energii odnawialnej.
Regina Majowska – sprawa jest trudna. Warto podpisać umowę jest 18 miesięcy
na analizę. Środki na ten cel nie są tak wielkie aby zaprzepaścić możliwości dla
gminy jeśli zatrzymamy inwestycje. Umowy przedwstępne nie są problemem
gminy i nie ma obowiązku nadzorowania tematu. Nie należy ulegać chwili
i emocjom. Należy nadal realizować temat i zasięgać nowych wiadomości w
przedmiotowej sprawie. Należy wysłuchać ludzi i nie skłócić społeczeństwa.
Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt zaproponowali zebranym, aby spotkanie
odbyło się w pierwszym tygodniu lutego w Gimnazjum w Radłowie. Nie będzie to
Sesja Rady Gminy. Spotkanie będzie zorganizowane tylko dla mieszkańców
Gminy Radłów. Temat zostanie rozpropagowany.
Po wyczerpaniu dyskusji do tematu Przewodniczący ogłosił 10 – minutową
przerwę.

Po przerwie.
2) Skarbnik Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycję zmian w budżecie
gminy na rok 2015 w kwocie 57 tys. zł. Pytań do tematu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 80/XII/2015.
Uchwałę – przyjęto w obecności 15 Radnych w głosowaniu jawnym –
jednogłośnie.

3) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wszyscy Radni otrzymali w
wymaganym ustawowo terminie. Temat omawiany był również na wspólnym
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 16 grudnia br.
Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Następnie Skarbnik zapoznała zebranych z treścią Uchwały nr 506/2015 z dnia
11 grudnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionych dokumentów.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w temacie omówionym przez
Skarbnika Gminy. Uchwałę Nr 81/XII/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej przyjęto w obecności 15 Radnych - jednogłośnie.

4) Projekt budżetu gminy otrzymali wszyscy Radni w ustawowym terminie.
W pierwszej kolejności analizowany został przez Komisję Budżetu i Finansów.
Komisja Budżetu i Finansów zgłosiła wnioski do projektu w zakresie inwestycji.
Propozycje zmian były przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia stałych Komisji
Rady Gminy. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na rok 2016
ze szczególnym uwzględnieniem projektu zadań inwestycyjnych gminy oraz
ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 2.780.068 zł. Poinformowała
również o planach kredytów 1.320 tys. zł. Wójt zwrócił uwagę, że aby zrealizować
wszystkie uwzględnione w projekcie budżetu zadania inwestycyjne należy
zaciągnąć około 1 mln zł kredytu przy założeniu spłaty wcześniej zaciągniętych
kredytów w kwocie 700 tys. zł. W związku z tym zadłużenie wzrośnie około 300
tys. zł.
Radna Justyna Szoprun poinformowała o wnioskach przyjętych przez Komisję
Budżetu i Finansów oraz decyzjach podjętych na wspólnym posiedzeniu stałych
Komisji Rady Gminy.
Radny Gerard Grzesik zgłosił z uzasadnieniem wniosek o przeniesienie środków
przeznaczonych w projekcie na opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego gminy w kwocie 50.000 zł na wydatki związane z remontem dróg
dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont sali OSP w Nowych Karmonkach –
wniosek w załączeniu do niniejszego protokołu.
Wójt zwrócił uwagę, że realizacja wniosku nie jest możliwa. Obecnie wycofanie się
z realizacji zadania zmusi Gminę do wypłaty kar umownych. Środki powinny być
uwzględnione w budżecie zgodnie z podjętymi wcześniej przez Radę decyzjami.
Wniosek nie może być przyjęty z przyczyn formalnych.
Firma została wyłoniona została w drodze przetargu. W tej sytuacji naruszona
zostanie dyscyplina budżetowa.
Radny Grzesik uznał, że można się wycofać z tematu.

Skarbnik wyjaśniła skutki prawne przetargu.
Radna Regina Majowska zwróciła uwagę, że w pierwszej kolejności należałoby
wstrzymać realizację umowy. Obecnie nie ma takiej możliwości prawnej.

Radna Justyna Szoprun zwróciła uwagę, że przyjęcie wniosku Radnego Grzesika
spowoduje naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Wójta i Skarbnika
Gminy. Ponadto uznała, że opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
nie przesądza o budowie farm wiatrowych, jedynie umożliwia realizację takiej
inwestycji. Uznała, że nie należy wstrzymywać realizacji uchwał dotyczących
opracowania planu. Uwagi zostały zgłoszone i przyjęte, należy problem
przeanalizować i dopiero potem podejmować ostateczne decyzje.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Radnego Grzesik i poddał ten wniosek
pod głosowanie. „Za” przyjęciem wniosku głosował 1 Radny. „wstrzymało się” od
głosu 6 Radnych, „przeciw” było 8 Radnych.
Radna Szoprun uznała, że przyjęcie wniosku Radnego Grzesika byłoby
ze strony Rady niepoważne, co nie oznacza, że Rada lekceważy protesty
mieszkańców. Temat będzie szczegółowo analizowany.
Przewodniczący Rady dodał, że ilość protestujących mieszkańców jest
proporcjonalnie niewielka w stosunku do liczby wszystkich mieszkańców gminy.
Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z treścią Uchwały nr 621/2015 z dnia 11
grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 rok oraz
Uchwały Nr 622/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu
określonego w projekcie uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie budżetu Gminy na rok 2016. Uchwałę Nr 82/XII/2015 w obecności
15 Radnych przyjęto w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”
5) i 6) Wójt Gminy poinformował zebranych, że w związku z zamiarem złożenia
wniosku do LGD „Górna Prosna” na dofinansowanie wykonania w roku 2016
modernizacji boiska sportowego i zaplecza LZS Kościeliska konieczna jest
własność gruntu, na którym położone jest boisko i zaplecze. Obecnie stanowi to
własność dwóch odrębnych właścicieli, stąd dwa projekty uchwał w przedmiotowej
sprawie. Pytań – nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
kolejno projekty uchwał: Nr 83/XII/2014 i Nr 84/XII/2015 w sprawie zgody na

nabycie nieruchomości położonych w Kościeliskach. Uchwały przyjęto w
obecności 15 Radnych – jednogłośnie.
7) Projekt planu pracy Rady Gminy przedstawił Przewodniczący Rady.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Sesji na miesiąc marzec zgłosiła
Radna Justyna Szoprun. Temat dotyczy Podsumowanie spotkań w zakresie
farm wiatrowych.
Wójt zaproponował, aby rozważyć możliwość rezygnacji z farm wiatrowych.
Radna Szoprun uznała, że konieczna jest dyskusja do kontrowersyjnych tematów.
Dyskusja jest niezbędna, żeby wypracować konkretne stanowiska. Wypowiedź tą
poparła Radna Regina Majowska.
Uchwałę Nr 85/XII/2015 przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Ad.8. Sprawy bieżące.
Zebrani omówili sprawy organizacyjne związane z miejscem, terminem i osobami
referującymi temat farm wiatrowych (miesiąc luty).
Wójt zaproponował, aby wcześniej Radni i Sołtysi w ramach wspólnego
wyjazdowego posiedzenia Komisji wyjechali do Gminy Wróblew, celem
sprawdzenia sposobu funkcjonowania farm wiatrowych i zapoznania się
z funkcjonowaniem tych instalacji, finansowaniem i dochodami gminy (miesiąc
styczeń).
Negatywnie ustosunkowano się do wniosku Radnego Arnolda Zaremba, aby na
tym samym spotkaniu omówić inne źródła energii odnawialnej. Zdaniem
zebranych wprowadzi to zbędne zamieszanie.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Stanowisko Rady Powiatu Oleskiego
z dnia 30 listopada 2015 roku. Materiał – stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Zebrani uznali, że należy szczegółowo rozpoznać temat i podjąć
decyzję w przedmiotowej sprawie na kolejnej Sesji.

Ad.9. Interpelacje i wnioski zgłosili :
Arnold Zaremba - w sprawie instalacji barierek nad rzeką Prąd.
Piotr Nowak – w sprawie projektu remontu sali OSP Nowe Karmonki.

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski dzielili Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.

Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy – zamknął XII Sesję Rady Gminy składając
życzenia noworoczne. Wójt Gminy podziękował za współpracę w roku 2015, złożył
również życzenia noworoczne.
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.55

Protokołowały :

