Protokół
z przebiegu nadzwyczajnej XLV
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 maja 2014 r.
Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu (zał. nr 1 i 2 ).
Przewodnicząca Rady Katarzyna Sowa otworzyła obrady o godz. 13.00 wypowiadając słowa
„Otwieram XLV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„
przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radni spóźnieni
Sornat Roman
Przew. Rady poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic
(wniosek w zał. nr 3).
Pan Burmistrz – Prosiłbym o wycofanie punktu 4: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubniewice na lata 2014-2024, gdyż środki, które będziemy
dzisiaj na sesji wprowadzać dotyczące dostępu do darmowego internetu na terenie naszej gminy
nie są środkami wymagającymi zmian w WPFie. O tym szerzej pewnie przy omawianiu budżetu
powie Pani Skarbnik, ale tutaj nie mieliśmy pewności co do tego punktu, stąd został jakby
podwójnie ubezpieczony, wpisaliśmy ten punkt, ale on jest niewymagany. Po konsultacjach z RIO
wiemy, że tych zmian w WPFie nie trzeba wprowadzać. Także o ten czwarty punkt prosiłbym
pomniejszyć dzisiejsze obrady.
Przew. Rady – Za przyjęciem porządku obrad bez punktu 4 głosowało 14 radnych
Porządek obrad jest następujący :
1.Sprawy regulaminowe
2.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr II/2002 Rady Miejskiej w Lubniewicach z
dnia 14 grudnia 2002r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę
nieruchomości gminnych.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budzicie.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego.
5.Zakończenie obrad.
Przew. Rady poinformowała , że projekty uchwał Radni otrzymali i przystąpiła do realizacji
programu.
Odnośnie pkt. 2 porządku obrad 1

Pan Gatzka przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr II/11/2002 Rady Miejskiej
w Lubniewicach z dnia 14 grudnia 2002r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem
i dzierżawę nieruchomości gminnych.
Na obrady wszedł radny Sornat Roman o godz. 13.07
Mecenas Grzesiowski – Dzisiaj moja obecność jest właśnie związana z tą uchwałą, ponieważ jest to
dosyć taka nietypowa sytuacja, gdzie Państwo uchylają swoją uchwałę z 2002 roku. A wynika to
proszę Państwa ze zmiany interpretacji przepisów. Przepisy są te same, ale interpretacja się
zmieniła. Kiedyś uważano, że Rada Gminy ma kompetencje do uchwalania właśnie takich stawek
minimalnych czynszu dzierżawnego i za najem nieruchomości komunalnych, a obecnie w wyniku
wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego uznano, że takich kompetencji Rada Gminy nie ma. I
obecnie w Polsce coraz więcej takich skarg zaczyna trafiać do sądu, właśnie gdzie organy nadzoru
wychwytują takie uchwały obowiązujące w gminach. Bo i też właśnie prokuratury, które działają
tutaj w ramach zachowania praworządności, stąd też uważam, że warto samemu wyjść z taką
inicjatywą i uchylić tą uchwałę. Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że jest to kompetencja
organów wykonawczego, czyli burmistrza.
Pan Burmistrz – Jeszcze może takie jedno zdanie ode mnie, bo jak wygląda sprawa od strony
technicznej. To nie jest tak, że burmistrz wymyśla sobie stawkę, która będzie obowiązywać w danej
nieruchomości. Zamierzamy opierać się tylko i wyłącznie na operatach rzeczoznawcy, czyli
procedura będzie taka, że jeśli będzie zainteresowanie daną nieruchomością będziemy kierować,
zlecenie w oszacowania minimalnej stawki na dany grunt, którym przedsiębiorca jest
zainteresowany. Tak to funkcjonuje, tak do tego zamierzamy również, żeby funkcjonowało w naszej
gminie.
Radny Sobecki – Czy radni też będą mogli opiniować tą stawkę?
Pan Burmistrz - To nie jest kompetencja właśnie Rady. Jeżeli jest rzeczoznawca, to jest osoba, która
bierze pełną odpowiedzialność za wycenę nieruchomości, czy za wycenę, czy ustalenie stawki, i na
tej podstawie burmistrz i organ wykonawczy ustala stawki.
Uwag do projektu nie zgłoszono
Uchwała została podjęta jednomyślnie 15 głosów za. ( zał. nr 4)
Odnośnie pkt. 3 porządku obrad w sprawie zmian budżetu
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Pan Burmistrz - Pani Skarbnik przeczytała o azbeście. Chciałem przypomnieć, że konsekwentnie od
zeszłego roku usuwamy azbest. Jest to potrzeba zgłaszana przez naszych mieszkańców. Przypomnę
tylko, że dofinansowanie dotyczące usunięcia i utylizacji azbestu jest w wysokości stu procent, czyli
my co prawda musimy wyłożyć najpierw środki, później rozliczyć wniosek, ale kwota ta wróci do
nas z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Również chciałem też, jakby podkreślić
znaczenie tego dofinansowania, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Mianowicie dotyczącego darmowego dostępu do internetu na terenie naszej gminy. Pani Skarbnik
przeczytała, że osiemdziesiąt pięć procent dofinansowanie z Unii Europejskiej, piętnaście procent z
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budżetu państwa. Chciałem podkreślić, nie gminy, tylko państwa polskiego. Jest to zmiana, która
nastąpiła od pierwszego stycznia 2013 roku, wcześniej było finansowanie na poziomie
siedemdziesiąt procent Unia Europejska, piętnaście budżet państwa, piętnaście samorządy. Teraz
jest to finansowane w stu procentach. Co to dla nas oznacza? Oznacza tyle, że praktycznie na
terenie naszej gminy znikną białe plamy tak zwane, które w Unii Europejskiej są równoznaczne z
dostępem, z brakiem dostępu na przykład do infrastruktury sportowej. Unia Europejska bardzo
priorytetowo traktuje internet i dostęp do internetu przez mieszkańców, więc dzięki temu
projektowi praktycznie na terenie naszej gminy nie będą funkcjonowały białe plamy. Poza tym
uruchomimy darmowe punkty dostępu do Internetu w każdej z miejscowości, gdzie funkcjonuje
świetlica wiejska. Również skomputeryzujemy bardzo mocno naszą placówkę oświatową, szkolną,
placówki podległe, również to co ważne i warte podkreślenia funkcjonujące świetlice wiejskie
otrzymają po pięć komputerów z dostępem do internetu, darmowym dostępem oczywiście do
Internetu, czyli powstaną kafejki internetowe, więc coś, co było jeszcze jakiś czas temu kompletnie
nierealne dla niektórych. Słyszałem nawet stwierdzenie, że prędzej urośnie kaktus, no to urósł
kaktus, bo to jest nasz wspólny sukces, chciałem podkreślić, nie tylko burmistrza, ale wy też
podejmowaliście uchwałę, która była taką uchwałą intencyjną, dotyczącą tego, że mogliśmy w
ogóle wystąpić po te środki. No i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że kolejne zadanie
zostanie zrealizowane. Niebawem przystąpimy do ogłoszenia przetargu, są to duże przetargi, na
duże kwoty i pewnie w miesiąc nie uda nam się uwinąć z całym projektem z zakupami, ale
będziemy systematycznie od miesiąca czerwca już z tym projektem mocno pracować. I jeszcze
jedno zdanie. Jest pozycja dotycząca wniosku na dofinansowanie wiercenia otworu pod wodę
mineralną solankową. Od tego roku od czwartego kwartału po raz pierwszy pojawiła się w
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska możliwość złożenia wniosku przez jednostki samorządu
terytorialnego z zakresu prac dotyczących właśnie wiercenia takich otworów. Finansowanie jest
stuprocentowe. Byliśmy z zastępczynią na spotkaniu w Ministerstwie Ochrony Środowiska.
Przedstawiliśmy wstępne wyniki badań, które obejmuje tak jakby diagnoza tego stanu potencjału
naszego uzdrowiskowego. Badania przygotowuje nam pan Mieczysław Kucharski doktor, autorytet
jeśli chodzi o balneologię, czyli o naukę związaną z uzdrowiskami. Jak najbardziej mamy potencjał
do tego, żeby być uzdrowiskiem. Na poziomie dziewięciuset do tysiąca metrów znajdują się wody o
właściwościach uzdrowiskowych. Temperatura tej wody to trzydzieści stopni na wylocie, czyli nie
dość, że spełnia warunki, jakby uzdrowiskowe, to spełnia jeszcze warunki wody termalnej. Może
być dwukierunkowo wykorzystywana, jako woda termalna i jako woda uzdrowiskowa. Pojawiła się
po raz pierwszy taka szansa, jak mówię, na początku drugiego kwartału tego roku, więc uważam, że
jeśli istnieje realna szansa na otrzymanie tego dofinansowania oczywiście jest to konkurs, są pewne
zasady. Można o nim poczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to
program priorytetowy, geologia i geozagrożenia. Jest opisany zakres ogólny, wskaźniki osiągnięcia
celu, oczywiście budżet. Jest mowa o tym na jakim poziomie można uzyskać dofinansowanie, jakie
prace są, mogą zostać sfinansowane, co musi obejmować wniosek. Nie jesteśmy w stanie fachowo
sami opracować tego wniosku, więc jeśli istnieje realna szansa na to, żeby te pieniądze uzyskać, to
uważam, że taki wniosek powinien zostać przygotowany tak, żeby po prostu miał szanse uzyskać
pozytywną opinię w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Jeśli są pytania to oczywiście
chętnie na nie odpowiem.
Wobec braku pytań Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało –14 radnych
Wstrzymał się od głosowania – 1 radny
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Uchwała została podjęta.( zał. nr 5)
Odnośnie pkt. 4 porządku obrad
Pan Burmistrz - Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, jedynie pewna formalność. Z tego względu,
że nasza gmina oczywiście w tym Zrzeszeniu funkcjonuje. Tylko jaka jest różnica? Różnica jest taka,
że Burmistrz funkcjonował tam jako osoba z imienia i nazwiska. Zmiany również, interpretacje
przepisów poszły w tym kierunku, że jednak dobrze, żeby tym reprezentantem była gmina, a nie
personalnie burmistrz. I tak na dobrą sprawę tylko tego tematu i tego tytułu dotyczą zmiany w
statucie Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Czyli tutaj
żadne pieniądze, jakby, dodatkowe za tym nie idą. Składka oczywiście jest, musi być opłacana, bo
chociażby za te pieniądze przygotowywane są szkolenia. Za te pieniądze teraz przy
przewodniczącym Prezydencie Nowej Soli, Wadimie Tyszkiewiczu, naprawdę Zrzeszenie w bardzo
wielu płaszczyznach działa i to skutecznie działa. Więc warto być w tym Zrzeszeniu, mówię tutaj,
nie przystępujemy tylko jakby przystępuje do niego gmina, a nie personalnie osoba moja jako
Burmistrza. Będziemy reprezentowani w tym Stowarzyszeniu jako Gmina Lubniewice.
Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych
Uchwała została podjęta ( Zał. Nr 6)
Odnośnie pkt. 5 porządku obrad
Pan Burmistrz - Mamy dzisiaj gościa na naszej sesji, mianowicie pana Edwarda Orłowskiego
reprezentującego firmę IBEFOKT. Wielokrotnie na sesji mówiłem Państwu, poruszałem problematykę, tak
zwaną, odnawialnych źródeł energii. Oczywiście związane to było z tym, że gmina powinna szukać również
innych dochodów. Nie tylko ze sprzedaży majątku, którego, jak Państwo wiecie, zresztą co widać chyba po
gospodarce również prowadzonej przez nas, jest niewiele i nie ma co ukrywać również na przestrzeni kilku
lat nie będziemy posiadać już majątku w naszej gminie, stąd poszukiwania innych źródeł finansowania.
Jednym z takich źródeł finansowania może być między innymi umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną.
Mówiłem również Państwu, pierwsze rozmowy z panem Edwardem przeprowadziliśmy w roku 2012.
Dotyczyły ewentualnej możliwości budowy farmy fotowoltaicznej na terenie naszej gminy. Na bieżąco
Państwa starałem się informować o wyzwaniach, przeszkodach. Nawet była taka jedna sytuacja, w której
Państwu też przedstawiłem informację, że niestety z racji tego, że teren, na którym planowana była budowa
farmy fotowoltaicznej jest terenem uzyskanym od agencji nieruchomości rolnej na konkretny cel i nie może
być na cel inny przeznaczona. Stąd jakby ten temat został wycofany w ogóle z obiegu, z życia publicznego. W
połowie, około września zeszłego roku, na jednym właśnie ze szkoleń, dowiedziałem się, że jest możliwość
zadania pytania, jeśli chodzi o konkretnie nieruchomość znajdującą się za naszą oczyszczalnią ścieków,
zadania pytania bezpośrednio w Warszawie w Agencji Nieruchomości Rolnej, bo interpretacje przepisów co
do, właśnie, celu wykorzystania ziemi przekazanej gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnej, są, nazwijmy
to, rozpatrywane indywidualnie. I po półrocznym, jakby, sporze bym tego nie nazwał, prawnej wymianie
argumentów, w pierwszym kwartale tego roku, w marcu, dostaliśmy zgodę, właśnie z Agencji Nieruchomości
Rolnej w Gorzowie opartą na zgodzie Agencji Nieruchomości Rolnej w Warszawie, od prezesa, że teren może
być wykorzystywany przez gminę w dowolnym celu, również z możliwością sprzedaży, bez poniesienia
skutków finansowych takich jak chociażby tak zwanego odszkodowania, takich jakich ponosimy za
przedwczesne sprzedanie nieruchomości rolnej w Jarnatowie. W związku z powyższym, jako, że ten teren na
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nowo wrócił do obiegu, możemy nim dysponować, stąd również obecność dzisiaj pana Edwarda
Orłowskiego, który, chciałbym, żeby krótko piętnaście minut poświęcił na to, aby zapoznać nas w ogóle z
tematyką fotowoltaiczną, bo idziemy w kierunku dzierżawy tego terenu. Natomiast naturalne jest to, że
niczego tutaj w cieniu gabinetu nie chcemy robić. Jesteście Państwo przedstawicielami społeczeństwa i
dobrze by było, żeby to społeczeństwo po prostu wiedziało z czym tę farmę fotowoltaiczną się je.

Edward Orłowski Już Pan Burmistrz mnie przedstawił, nazywam się Edward Orłowski i reprezentuję
firmę IBFOKT Polska, która jest córką głównej firmy IBFOKT GBH z siedzibą w Berlinie. Dziękuję
przede wszystkim za umożliwienie prezentacji tego projektu, który zamierzamy zrealizować na
terenie Lubniewic, w tej krótkiej prezentacji pokażę państwu króciutko profil naszej firmy, żebyście
państwo wiedzieli, z kim macie do czynienia. Później troszeczkę opowiem o tematyce odnawialnych
źródeł energii, o rentowności tego typu projektów i zobaczycie państwo, jak ewentualnie mogłoby
to wyglądać na terenie Lubniewic. Firma IBFOKT istnieje już od dwudziestu lata, zajmowała kiedyś
się przede wszystkim budową dużych fabryk, to były właśnie fabryki paneli fotowoltaicznych. Ale
poprzez to, że konkurencja z Chin postawiła dość ostre warunki finansowe, musieliśmy
zrezygnować z tego profilu. Ale wykorzystując know how i nasze kadry, zmieniliśmy po prostu profil
na budowę, tylko i wyłącznie budowę dużych elektrowni fotowoltaicznych na wolnym powietrzu,
tak że nie zajmujemy się instalacjami dachowymi, tylko i wyłącznie rzeczami, które są związane z
terenem, z powierzchnią, z nieużytkami, że tak powiem. To, co my proponujemy, zazwyczaj i
klientom, robimy też dla siebie, to są projekty pod klucz, od projektowania poprzez wykonawstwo,
skończywszy też na eksploatacji tychże farm fotowoltaicznych, elektrowni fotowoltaicznych.
Ponieważ istniejemy od wielu lat i mamy dość dobre kontakty zagraniczne, to nasza firma
oczywiście, że budowała przede wszystkim w Niemczech te elektrownie, ale w tej chwili
realizujemy bardzo dużo projektów w Anglii, ponieważ w Anglii wsparcie finansowe rządu, jeżeli
chodzi o energię odnawialną, jest bardzo korzystne w dzisiejszym dniu. I realizujemy na przykład w
pierwszym kwartale udało nam się zrealizować ponad trzydzieści megawatów, co już nie jest taką
małą elektrownią. To, co my zazwyczaj robimy jest też istotne na pewno z państwa punktu
widzenia, współpracujemy, nasza firma to jest powiedzmy osiemdziesiąt osób, natomiast w
realizacji projektów potrafi być czterysta - pięćset osób, ale to są najczęściej podwykonawcy,
którzy są odpowiedzialni za poszczególne etapy realizacji danego projektu. W tym momencie
oczywiście wspieramy się na lokalnych przedsiębiorcach, ponieważ wiadomo, że prawodawstwo
każdym kraju jest specyficzne i musimy mieć, po pierwsze, wsparcie prawne, po drugie, wsparcie w
wykonaniu danych elementów, czy to jest montaż stelaży, czy to jest położenie elektryczności i tak
dalej, podłączenie. Musimy to robić i chętnie robimy to właśnie z lokalnymi przedsiębiorcami,
którzy bardzo często zostają później też na umowy długoterminowe i wspomagają nas w innych
projektach na terenie danego kraju. To, co nas jeszcze wyróżnia spośród pozostałych firm tego
typu, to jest po prostu długie doświadczenie, wieloletnie doświadczenie i kadra, która cały czas jest
ta sama i to są ludzie, którzy po prostu te tematy związane z budową elektrowni fotowoltaicznych
znają na pamięć. To jest kilka liczb, bo bez liczb, wiadomo, nie ma żadnej prezentacji. Dwieście
megawatów, które już skończyliśmy i ewentualnie są na dzień dzisiejszy jeszcze w budowie. Z tych
dwustu megawatów osiemdziesiąt megawatów sami serwisujemy. Jako firma zawieramy też
umowy na serwisowanie później dla końcowego inwestora, ale inne osiemdziesiąt megawatów to
są na przykład nasze własne elektrownie, które używamy jak końcowy inwestor, ponieważ nasza
firma jest jednocześnie wykonawcą i inwestorem jako inwestorem strategicznym. Do tego
oczywiście mamy w tej chwili czterysta megawatów w planie. Z tym, że mówię, większość jest w
tej chwili w Anglii, w Azji jest kilka rzeczy w planie i na Dominikanie w tej chwili się urodziło kilka
tematów. Ale oczywiście najchętniej chcielibyśmy rozwijać się w Polsce, chociażby ze względu na
odległość, jest to, prawda, kraj, który z Berlina tutaj jest rzut kamieniem i myślę, że w planie, jeżeli
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tylko oczywiście ustawodawstwo w Polsce pozwoli, chętnie zainwestujemy nie tylko w jeden
projekt, ale i więcej. Natomiast ten projekt w Lubniewicach chcielibyśmy potraktować jako
pionierski, pilotowy. Tak żebyśmy, i państwo, i my, mogli zdobyć doświadczenia, jak z tymi tematami
można dojść do ładu. Żeby państwu unaocznić, bo nie wiem, ile z państwa osób widziało już
kiedykolwiek elektrownię na własne oczy tego typu, to są takie przykłady, na przykład w Saksonii
mamy dziewięć koma sześć megawatów, to zdjęcie, które państwo widzicie, mniej więcej tak to
wygląda. Różnica polega na tym, czy te rzędy są bardziej oddalone od siebie, czy są wyższe,
mniejsze i tak dalej. Natomiast, jak widać z góry, nie ma to aż takiego wpływu na krajobraz, np. jak
wiatraki, czy innego rodzaju biogazownie, ponieważ jest to widoczne dopiero, jak się z bliska
przejeżdża koło takiego pola, gdzie widzimy tego typu instalacje. One oczywiście zamieniają
słoneczną energię na prąd elektryczny. Nie będę o technice za dużo mówił, bo myślę, że państwo
mniej więcej wiecie, zamiana jest tylko możliwa oczywiście, kiedy słońce świeci. Ponieważ nie ma
możliwości jeszcze kumulacji, a stosowanie akumulatorów klasycznych byłoby za drogie, po prostu
sprzedaje się do sieci w czasie bieżącym, tak jak jest, że tak powiem produkcja prądu. To była jedna
z większych. To, co należy do typowej fazy planowania takiej inwestycji, farmy fotowoltaicznej, to
jest najpierw taki okres planowania techniczno-organizacyjnego, czyli jak teraz szukamy po prostu
dobrych miejsc, dobrych lokalizacji, gdzie nasłonecznienie jest odpowiednie. Bo, nie oszukujmy się,
specyfika nasłonecznienia w Polsce jest trochę, powiedziałbym, nielogiczna. Z tego punktu
widzenia, że każdy sądzi, że na południu powinno być najwięcej. Oczywiście południowy wschód
ma naprawdę wysokie nasłonecznienie, ale później nasłonecznienie wysokie jest na północy,
najmniejsze jest od Poznania do Warszawy, nie wiem, z jakiego powodu, tak widocznie się ułożyło.
Oczywiście ten element, wielkość nasłonecznienia, czyli ilość godzin, które możemy produkować
prąd jest bardzo ważny dla ekonomiki, dla rentowności danego przedsięwzięcia. Do formalności
takiego projektu należy oczywiście umowa dzierżawy, o której porozmawiamy. Bardzo ważna jest
umowa przyłączeniowa z siecią, bo jeżeli nie ma wolnych mocy w sieci, to w tym momencie nie ma
szans na realizację takiego projektu. Żeby się dowiedzieć z kolei od sieci, czy jest wolna moc,
musimy mieć prawo do użytkowania danego gruntu i dopiero wtedy wiemy, czy dany projekt
będzie naprawdę realizowany, czy nie. Jeżeli chodzi o czysto techniczną stronę. Do tego dochodzą
jeszcze warunki zabudowy, bo to są, że tak powiem, to co leży w państwa kompetencjach, czy też
decyzja środowiskowa, która z kolei jest o tyle łatwiejsza niż w przypadku pozostałych technologii,
ponieważ w zasadzie nie przeszkadza ani zwierzętom, ani nie ma większego wpływu na środowisko,
ponieważ jedyne, co się właściwie sprawdza, to mówiąc szczerze, czy nie leży w pobliżu dróg
szybkiego ruchu, gdzie mogłoby na przykład przez odblask, bo czasami są refleksje od tych paneli,
zagrozić ruchowi, czy to naziemnemu, czy ewentualnie jeżeli w pobliżu jest lotnisko, to są takie
elementy, które wykluczają ewentualnie ze względów środowiskowych tego typu projekty. I
klasycznie, na końcu, pozwolenie na budowę. I realizacja to jest w zasadzie, w skrócie powiem,
palowanie, czyli tam nie ma żadnej wielkiej budowy, nie ma nic takiego, co by zmieniało trwale
dany teren, po prostu palujemy podstawy tych stelaży, następnie te stelaże, które państwo
widzieliście, są montowane, na to przychodzą panele, to wszystko jest elektrycznie podłączone,
podłączamy się do sieci i praktycznie taka elektrownia fotowoltaiczna jest gotowa do produkcji
prądu. Mogę powiedzieć, że to wszystko zależy tylko od organizacji, od finansów i od ilości osób.
Mieliśmy przykłady, że były bardzo duże, dziesięciomegawatowe wykonywane w ciągu trzech czterech tygodni. Dlatego ma to jeszcze ten duży plus, że czas inwestycji od momentu, kiedy
podejmiemy decyzję o projekcie, o jego realizacji, do realizacji, czyli do oddania do użytku w
zasadzie jest minimalnie krótki, jest najkrótszy z wszystkich możliwych technologii, jeżeli chodzi o
odnawialne źródła energii. Koszty, to co jest dla inwestora oczywiście istotne, ile taka zabawka
może kosztować i co właściwie kosztuje, oczywiście jest to dla nas o tyle istotne, że musimy na
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końcu zobaczyć, czy te koszty, które tutaj wymieniłem, są w określonym czasie do odzyskania, tak,
po to, żebyśmy mogli gdzieś tam na końcu mówić o zysku. Od razu powiem, że w różnych krajach to
się różnie odbywa. Najkrótsze czasy zwrotu inwestycji to są sześć do siedmiu lat, ale są też takie
kraje, gdzie w tej chwili dziesięć do dwanaście i tam oczywiście inwestorzy troszeczkę niezbyt
przychylnie patrzą, dlatego szukamy zawsze tych możliwości, żeby jako inwestor w miarę rozsądnie
ten przychód i zysk został uzyskany. Jeżeli chodzi o przychody, to problem jest taki, w Polsce od
kilku lat jest dyskusja na temat ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ta ustawa była przez trzy
lata dyskutowana, w czym zresztą brałem udział w konsultacjach, w takiej formie, która była bardzo
zbliżona na przykład do warunków niemieckich, gdzie za kilowatogodzinę, jedną jednostkę energii
elektrycznej wyprodukowaną otrzymało się sumę X przez kilkanaście lat. Bo tak jest w Niemczech,
dwadzieścia lat jest gwarancji na daną cenę, którą otrzymujemy od państwa. Niestety ta ustawa
została w tej chwili, jakieś kilka miesięcy temu, to było we w wrześniu bodajże ubiegłego roku
zmieniona na zupełnie inny system, na tak zwany system aukcyjny. System aukcyjny, który polega, z
kolei w skrócie powiem na tym, że projekty jak nasz, powiedzmy, zgłaszają się do Urzędu Regulacji
Energetycznej, do URE i on i biorą udział w tak zwanej aukcji negatywnej, czyli produkują cenę
energii elektrycznej, którą ja wyprodukuję w danym projekcie najniższą, jak można, ten, który
najniższą zaproponuje, ten wygrywa. To ma plusy i minusy. Minus jest taki, że ktoś musi cenę
referencyjną wymyśleć, na razi nie ma, w Polsce jest tylko jedna farma fotowoltaiczna, w
Wierzchosławicach o wielkości bodajże jeden koma jeden megawata. Czyli, że tak powiem,
praktyczna strona tych technologii w Polsce jeszcze jest troszeczkę w powijakach, nie ma jeszcze
doświadczeń, nie wiemy dokładnie, z czym to się je. W momencie obecnym istnieje tak zwany
system zielonych certyfikatów, czyli za każdą kilowatogodzinę wyprodukowaną w odnawialnych
źródłach energii, otrzymujemy cenę czarnego prądu, który jest regulowany raz na rok przez
ministerstwo energetyki i do tego możemy sprzedać certyfikaty zielone na giełdzie. Problem z kolei
tutaj polega na tym, że, giełda oznacza też, że mogę stracić, czyli może iść cena w dół kompletnie i
w tym momencie trudno jest jakiś biznesplan stworzyć, jeżeli chodzi o lata, powiedzmy, siedem,
dziesięć, dwanaście lat, który by realnie mógł oddać to, co może stanowić moje przychody. I w tym
momencie jest problem, który polega na tym, że niestety jesteśmy uzależnieni. To znaczy nie
niestety, tak jest zawsze, że jesteśmy uzależnieni od ustawodawcy, w jaki sposób będzie wspierał
tego typu technologie. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że rząd wysłał już do sejmu projekt
tejże ustawy i on jest w sejmie w tej chwili jeszcze raz poprawiany, zmieniany i wszyscy czekamy w
napięciu, którzy są z branży odnawianych źródeł energii na to jaka wreszcie będzie konfiguracja. Bo
może się okazać, w najgorszym wypadku, że ona będzie na tyle niekorzystna, że po prostu
większość inwestorów się wycofa, bo nikt nie lubi wyrzucać pieniędzy przez okno. Wobec tego ta
sytuacja jest możliwa. Mamy nadzieję, że wreszcie dojdzie do pewnego kompromisu, który pozwoli
na w miarę rentowne działanie tego typu projektów. Jeżeli chodzi o długość takiego projektu to w
Polsce jest przewidziane w tej ustawie, w tym projekcie przynajmniej, piętnaście lat gwarancji na tę
cenę aukcyjną. To, co z naszych doświadczeń wynika, chcielibyśmy chętnie dwadzieścia,
ewentualnie dwadzieścia pięć lat. Dlatego że te projekty mają później jeszcze wartość dla innych
inwestorów, one są też sprzedawane, kupowane, więc to jest też pewnego rodzaju produkt. I ten
produkt może kupować każdy inny, który jest zainteresowany tego typu sprawami. To, co
napisałem, na dzień dzisiejszy, to podkreślam jeszcze raz, gwarancja na dzień dzisiejszy przychodów
jest zerowa, ponieważ nie wiemy nic, nie wiemy, jak ta ustawa będzie naprawdę wyglądała. Wobec
tego ryzykujemy, to, co w pierwszym punkcie chciałem przekazać dlaczego inwestujemy w Polsce,
skoro gwarancja jest zerowa na dzień dzisiejszy. Dlatego że liczymy się optymistycznie z tym, że
ona, powiedzmy, w styczniu dwa tysiące piętnaście rzeczywiście uwarunkowania się zmienią na
korzystne i nie chcielibyśmy tracić czasu na te formalności, widzieliście państwo, jest trochę tych
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rzeczy do załatwienia, które wymagają też czasu, to nie jest tak, że z dnia na dzień dostaniemy te
wszystkie decyzje. To zależy, która z tych faz, bo na środowisko potrzebujemy zlecić, później musi to
przejść przez całą procedurę. To są od kilku tygodni do kilku miesięcy, wobec tego samo
przygotowanie prawne może trwać sześć do ośmiu miesięcy i to w takim już optymistycznym
wypadku. Wobec tego my przygotowujemy się na to, żebyśmy mogli wystartować z budową i
włączeniem takiej elektrowni naprawdę już w styczniu dwa tysiące piętnaście, jeżeli tylko wejdzie
ustawa, która będzie w miarę rozsądna. Po to, żeby być jak najszybciej tym, który już ma obrót.
Mimo to, że to jest zima, proszę się nie martwić, słońce też świeci i generuje prąd. Zobaczymy
później taki króciutki zestaw, jak wygląda nasłonecznienie też w okresach zimowych. I teraz to, co
jeszcze pod hasłem, co warto wziąć pod uwagę. Dla państwa na pewno, jest interesujące, być, że
tak powiem, pionierem na terenie tutaj regionu i to regionu dużo pojętego, bo nie ma wielu
projektów, które byłyby już, że tak powiem, w takim stanie realizacji. Czyli nie ma takich
inwestorów, którzy są, powiedzmy, tak jak my, w stanie zainwestować w tą fazę przygotowawczą i
zaryzykować. Bo w efekcie, to jest nasze ryzyko, jeżeli się okaże, że ustawa nie jest korzystna w
żaden sposób, to zainwestowaliśmy w przygotowanie dokumentacji, w te wszystkie procedury plus
jeszcze w przyłączenie. Bo przyłączenie to się płaci wadium w wysokości trzydziestu tysięcy złotych
za megawat. To trzeba zapłacić, jeżeli się wycofamy z projektu, to, niestety, to przepada. W tym
momencie nie wspominam o poprawie energetycznej sytuacji w regionie, ale chciałbym pokazać,
że bardzo istotny jest właśnie know how, to, że możemy państwu zaproponować, że tak powiem,
wykształcenie w tych nowych kierunkach. Ponieważ energie odnawialne prędzej, czy później, czy w
Polsce, czy w innych krajach na pewno osiągną wyższy poziom niż to jest dzisiaj. I jak widać na
przykładzie Niemiec, powstało kilkaset tysięcy miejsc pracy, powstały zupełnie nowe zawody, czy to
są montażyści właśnie energii odnawialnych, czy to są monterzy, czy wszystko, co jest związane z
tym, projektanci i tak dalej, i tak dalej, to są nowe zawody, oni ciągle są wykorzystywani, bo ta
branża ciągle jest w rozwoju. I takie przejście tego typu pionierskiej działalności, myślę, że na
pewno jest to bardzo interesujące. Oprócz oczywiście tej czysto finansowej sprawy związanej z
dzierżawą terenów. Plus to, że jak mówię, mieliśmy nadzieję, że jeszcze takich projektów będzie
kilka. Tak dla ciekawości pokażę państwu, jak wygląda nasłonecznienie na państwa terenie,
dokładnie do tego projektu, do tego terenu, tu w tej chwili to był jeszcze przykład. To się może
zmienić, ponieważ techniczne uwarunkowania, one zależą od wielu czynników, na razie
przewidzieliśmy, w pierwszym takim projekcie, dwa koma sześć megawata. Może się zdarzyć, że
będziemy nawet do czterech megawatów. Technologia idzie do przodu. Kiedyś nie było nawet sto
sześćdziesiąt watów, taki jeden panel. Teraz mamy dwieście trzydzieści pięć już w użyciu normalnie,
a w tej chwili wchodzą dwieście siedemdziesiąt - trzysta. Tak że z tej samej powierzchni czasami
możemy dziesięć, dwanaście, piętnaście procent więcej uzyskać niż do tej pory, tylko przez to, że
technologia się rozwija. I jak państwo widzicie, to jest jeden z elementów planowania
technicznego, analiza nasłonecznienia, to są wieloletnie pomiary, z których korzystamy z baz
danych, które są w Europie dostępne. W ten sposób możemy powiedzieć, czy dla danego terenu,
jaki będzie uzysk energetyczny. A z drugiej strony wiemy, jako inwestorzy, ile nas będą nas
kosztowały, te koszty, które państwu przedstawicielem, stąd jest prosty wynik. W tym wypadku dla
państwa terenu jest dziewięćset dziewięć kilowatogodziny, tak zwanego kilowatt peak rocznie. Czyli
łatwo policzyć, jeżeli mamy cztery megawaty razy ten, to jest trzy tysiące trzy koma sześć miliona
megawatogodzin kilowatogodzin. Rachunek jest prosty, jeżeli ktoś zna cenę za kilowatogodzinę,
mniej więcej sobie można wyobrazić. Natomiast jeśli chodzi o koszty inwestycji, one się w
zależności od terenu, bo są czasami tereny, które są, gdzie trzeba na przykład dużo ziemi przesunąć
jeszcze i tak dalej, to są już szczegóły. Ale zazwyczaj za megawatogodzinę między milion a półtora
miliona euro. Czyli w tym wypadku, nazwijmy, przy czterech megawatach, to jest sześć milionów
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inwestycji, które na końcu inwestor musi wydać. Więc te sześć milionów trzeba gdzieś w jakiś
sposób przez kilka lat odzyskać, po to, żeby oczywiście mógł zarobić. I jeżeli chodzi o teren, to tak
sobie wyobrażamy mniej więcej, tak jak mówię, to się może zmienić, to nie jest ostateczny projekt,
to są po prostu elementy, które ulegają poprawom, ponieważ każdy projekt jest optymalizowany,
optymalizacja jest bardzo istotna. Jak państwo sami prywatnie cokolwiek kupujecie, to też
porównujecie różne ceny, wybieracie i podejmujecie decyzje na bazie poszczególnych kryteriów. W
tym momencie my będziemy robili, oczywiście, to samo. Ten projekt był, jak już pan burmistrz
wspominał, robiony kilkanaście, jak nie dłużej, miesięcy temu. Dzisiaj na pewno będzie troszeczkę
inaczej wyglądał i na pewno będą troszeczkę inne ekonomiczne uwarunkowywania wynikające z
tego projektu. Z mojej strony w skrócie, bo nie chciałem państwu, myślę, że w piętnastu minutach
się zmieściłem.
Przew. Rady – Czyli gmina będzie korzystała na tych opłatach, które państwo będziecie wnosić z
dzierżawy. A jeżeli chodzi o mieszkańców, nie mamy szans na skorzystanie z tej tańszej energii? Jak
to się przedstawia? Czy państwo odsprzedajecie całość tej energii gdzieś tam, a później my możemy
z tego korzystać,
Edward Orłowski -Prostymi słowami to jest tak, że zależy wszystko od ustawy. Jeżeli ustawa, że tak
powiem, będzie przewidywała tylko sprzedaż do sieci, to nie mamy żadnych szans. Ale w tej chwili
już, mówię, technologicznie nie ma żadnego problemu, żeby robić coś buforowo. Czyli część, że tak
powiem, sprzedajemy do lokalnej sieci, czyli wysyłamy do mieszkań, do zakładów i tak dalej i wtedy
możemy zaproponować niższą cenę niż na przykład konkurencja. To jest normalna gra
konkurencyjna. To jest technicznie możliwe, nie ma żadnego problemu, wszystko zależy od prawa
energetycznego i od ustawy OZ.
Pan Burmistrz- Jeszcze dwa zdania uzupełniające, jeśli chodzi o wpływy do budżetu gminy z tytułu
takiej inwestycji. Nasze rozmowy tutaj, jeśli chodzi o pana Edwarda, szły właśnie w kierunku
dzierżawy, jako że jednorazowo musiałby inwestor ponieść wyższy wydatek, natomiast oczywiście
gmina pieniądze skonsumuje i jakby po temacie ziemi zapominamy. Bardzo tutaj mocno
podkreślamy na naszych spotkaniach, że interesuje nas dzierżawa, doszliśmy do wspólnego
stanowiska, że dzierżawa będzie korzystna. W związku z tym jeśli będzie po takiej rocznej
dzierżawie, bo najpierw pan Edward Orłowski mówił również o tym, żeby móc cokolwiek
technicznie zadziałać, firma musi mieć tak zwane prawo władania gruntem. Nie ma możliwości
uzyskania odpowiedzi od Enei, czy nasza sieć jest w stanie przyjąć te około cztery megawaty. Stąd
plan jest taki, że najpierw będzie dzierżawa jednoroczna. Po uzyskaniu ewentualnie decyzji,
uchwała stanie na sesji rady miasta. Bo państwo doskonale wiecie, że powyżej trzech lat, to wy
decydujecie o tym, czy dana nieruchomość może być dzierżawiona, czy nie. Ale jeśli projekt
zacząłby funkcjonować, to oprócz dzierżawy, którą wyliczyliśmy wstępnie całkowicie licząc, patrząc
na koszty, na dzierżawy gdzieś tam w okolicach, tutaj szacunkowo doprecyzuje oczywiście
rzeczoznawca, byłoby to kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, do tego dojdzie podatek od
nieruchomości i od budowli. Co do budowli nie ma właśnie tak, jak rozmawialiśmy, dokładnej
interpretacji, czy będzie podatek tylko od stelaży, czy też od paneli. Podobna sytuacja była z
wiatrakami, że gminy naliczały podatek od całości budowli. Naliczały od słupa i od nazwijmy to,
turbiny, okazało się, że firmy po jakimś czasie wystąpiły o rewizję decyzji i sądy orzekły, że budowlą
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jest tylko słup, a nie turbina. Więc tutaj na pewno mając doświadczenie. Gminy oczywiście muszą
zwracać nadpłacony podatek, firma otrzyma ten nadpłacony podatek, stąd my już wiemy na
samym początku, że musimy ostrożnie podejść do opodatkowania tych budowli, ale ze wstępnych
naszych szacunków wynika, że przez dwadzieścia pięć lat do budżetu gminy będzie wpływać rocznie
po sto kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czyli chyba nie muszę państwu tłumaczyć, że super by było,
gdyby dwie strony z tego tematu były zadowolone. To tak w skrócie, jeśli chodzi o wyjaśnienie. Co
jeszcze ważne, przekonałem również spółkę do tego, żeby IBFOKT zarejestrowane zostało w
Lubniewicach. Czyli automatycznie, firma, która będzie generować zysk i będzie płacić podatek PIT,
a będzie, bo zysk jest związany z podatkiem PIT, to doskonałe państwo wiecie, że również gmina ma
udział w podatku PIT, a na dzień dzisiejszy wygląda on katastroficznie. To byłby kolejny dochód,
który czerpalibyśmy z tego tytułu, że taka farma fotowoltaiczna na terenie naszym by powstała.
Mało tego, jeszcze jedno zdanie od siebie, w dziewięćdziesiątym czwartym roku zostaliśmy
najbardziej ekologiczną gminą i też taką fajną kropką nad i, jakby uzupełnieniem też jakby,
kierunkiem takim, że jesteśmy gminą i zieloną i ekologiczną, byłoby to, że taki projekt
odnawialnych źródeł energii, czyli energii pozyskiwanych z natury zafunkcjonowałby w naszej
gminie.
Radny Tymczyn – Jaki obszar ziemi obejmowałaby dzierżawa
Pan Orłowski – W tej chwili, to o czym rozmawiamy, to jest około dziewięciu hektarów.
Pan Edward Orłowski- Jeszcze tylko państwu pokażę, żebyście wiedzieli, kto jest kierownictwem.
Szef główny jest anglikiem, mieszkającym w Niemczech. Chętnie jeździ do Szczecina na kolacje.
Dziękuję bardzo.
Przew. Rady - Dostaliśmy pismo od pani Dyrektor GOKu. Zbliża się dzień dziecka. I każde pieniążki
się liczą, więc chciałabym państwa zapytać, czy my też coś dołożymy z pieniędzy rady do organizacji
dnia dziecka, który jest w niedzielę. Jakie są państwa propozycje? Bo wiadomo jest, że co jakiś czas
do różnych imprez, czy sportowych, czy rekreacyjnych, czy harcerskich się dokładamy z rady. Jak
państwo myślicie, ile by można było tych pieniążków dla GOKu przeznaczyć? Czekam na
propozycje. Trzysta złotych? Pięćset?
Radny Stein - Pięćset złotych .
Przew. Rady - To może przegłosujemy. Kto jest za przekazaniem kwoty pięćset złotych na
organizację dnia dziecka?
Za przekazaniem kwoty 500 zł głosowało – 13 radnych
przeciw głosował 1 radny
wstrzymał się od głosowania – 1 radny
Odnośnie pkt. 6 porządku
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przew. Rady zamknęła nadzwyczajną XLV sesję Rady
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Miejskiej w Lubniewicach o godz. 14.10
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
S. Żuk
Przew. Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
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