Sprawozdanie Prezesa Zarządu MTG z działalności Statutowej za okres 2017r do 2021r

Szanowni Państwo ostatnie cztery lata praca Zarządu Miasteckiego Towarzystwa
Gospodarczego koncentrowała się na działaniach przygotowawczych do realizacji
projektów: Fotowoltaicznego i wymiany pieców CO w budynkach indywidualnych
gospodarstwach domowych. 31-stycznia 2017 r. MTG wraz z Gminą Miastko złożyło
wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
montaż 266 instalacji fotowoltaicznych, oraz 12 pomp ciepła dla indywidualnych
gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko oraz pięciu gmin ościennych (Trzebielino,
Koczała, Tuchomie, Lipnica i Kołczygłowy). Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą
Miastko z montażem urządzeń odnawialnych źródeł energii dla siedmiu budynków
użyteczności publicznej, oraz Lokalną Grupą Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia –
instalacja PV budynku Biura.
Rok 2017 rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji projektu wymiany pieców
centralnego ogrzewania w którym to będziemy składać wniosek o dofinansowanie projektu w
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ możliwość dofinansowania do 85%
kosztów kwalifikowanych). W wyniku przeprowadzonych u Państwa inwentaryzacji i
zdiagnozowaniu potrzeb w zakresie inwestycji w OZE informujemy o 330
uczestnikach zdeklarowanych do projektu następujących formach:
1.
2.
3.
4.
5.

Wymianę pieca na pellet 5- klasy energetycznej zdeklarowało 211 rodzin,
Wymianę pieca na ekogroszek 5- klasy energetycznej zdeklarowało 74 rodziny,
Wymianę pieca na 5- klasy energetycznej gazowy 8 rodzin,
Montaż tylko pomp ciepła 9 rodzin,
Montaż kolektorów CWU lub paneli fotowoltaicznych 28 rodzin.

Ponadto w wielu przypadkach wyrażono chęć łączenia wymiany pieca z zamontowaniem
solarów na ciepłą wodę użytkową lub produkcją energii elektrycznej w instalacjach PV.
Dotychczasowa wartość tego projektu wynikająca z kosztorysu zawierającego
przygotowane projekty indywidualnych opiewa na kwotę 6mln.150tys. złotych i obejmuje
mieszkańców gmin: Miastko, Kołczygłowy, Kępic, Trzebielina, Koczały, Rzeczenicy,
Czarnego i Debrzna. Wówczas założenie było takie że chcieliśmy ubiegać się o środki z
POiŚ-u jeżeli nie uda nam się pozyskać dofinansowania w programie POiŚ, to będziemy
aplikować o środki z Norweskich lub Szwajcarskich Funduszy oraz Europejskiego
Funduszu Gospodarczego , którego poziom dofinansowania wynosi do75% kosztów
kwalifikowanych. Do dnia dzisiejszego żaden z programów nie został ogłoszony i nie
mogliśmy aplikować o środki na ten cel. Oczywiście były są ogłaszane konkursy krajowe
Jak ,,czyste powietrze” czy ,,mój prąd” ale poziom ich dofinansowania i charakterystyka
regulaminu wysokość dofinansowania zależna od dochodu na członka rodziny
powodowała słabe zainteresowanie tymi projektami. Zarząd MTG stoi na stanowisku że
poziom dofinansowania aby był atrakcyjny dla przeciętnie zarabiającego Polaka powinien
być nie niższy jak 70% ze względu na zbyt wysokie ceny urządzeń i stopień zwrotu
inwestycji zbyt długi.
Powrócę do omówienia pierwszego projektu. Jak pamiętacie Państwo o czym
informowaliśmy w pierwotnej ocenie strategicznej wniosku Nasz projekt mimo że uzyskał
wartość punktową wyższą od zakładanej w regulaminie jednakże ze względów wyczerpania

się alokacji środków przewidzianych do dofinansowania (121mln. Zł)wniosek znalazł się pod
kreską na tzw. Liście rezerwowej. W styczniu 2019 r Prezes MTG wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Miastku uczestniczyli w spotkaniu z v-ce Marszałkiem Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku. Następne spotkania zaaranżowane przez Pana Mirosława
Batrucha (podziękowania)byłego radnego wojewódzkiego doprowadziło do pozytywnego
rozstrzygnięcia konkursu i tak we wrześniu 2019r. otrzymaliśmy informację o decyzji na
dofinansowanie do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko
oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element
„wyspy energetycznej ” Miasteckiego Klastra Energii” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działanie 10.3
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie
dotacyjne. Partnerem Wiodącym projektu jest Urząd Gminy Miastko.
Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy to 84,60%. Jeszcze w listopadzie 2019r. dokonaliśmy
wyboru i podpisaliśmy umowę z firmą Faber Consulting z Torunia na przeprowadzenie
procedury przetargowej i wyłonienie firmy wykonawczej do realizacji całego
projektu.Przetarg tzw. Unijny bardzo trudny z ciągle zmieniającym się prawodawstwem. Bez
doświadczenia członków Zarządu ale z deklaracją pomocy pracowników U.G. w Miastku.
Uzgodniona cena za wykonanie tej usługi opiewała na kwotę 12 tys. Netto 14760zł. Brutto.
Firma faber consulting nie sprawdziła się w roli fachowej obsługi tego zadania z końcem
marca 2020r. zmuszeni byliśmy wypowiedzieć umowę i cała sprawa znalazła swój finał w
sądzie. MTG nie przyjęło wystawionej faktury i Sąd w Toruniu po rozpatrzeniu wszystkich
okoliczności wydał dla nas korzystny wyrok i Firma Faber musiała dla nas zapłacić kwotę ok.
13.800zł. odszkodowania plus koszty sądowe. Nas reprezentowała Kancelaria Prawna z
Gdańska Pan mecenas Jakub Remesz której MTG. zapłaciło ok. 4,5 tys. zł.Następne działania
Zarządu to przystąpienie do wyłonienia kolejnego oferenta na realizację przetargu. Został nim
Pan Arkadiusz Skiba z Lęborka z kwotą; 15 tys. Brutto.
Cała procedura przetargu tzw. Unijnego to droga przez mękę. Odpowiadanie na pytania
oferentów a przy okazji zarzuty kierowane do zarządu przez oferentów sprawiały że nieraz
ręce opadały Zarząd MTG postawił bardzo wymagające warunki techniczne ażebyśmy przy
tym poziomie dofinansowania otrzymali sprzęt o jak najwyższym standardzie.
W dniu 31-07-2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i montaż systemów PV i pomp
ciepła czyli realizację zadania z dofinansowaniem prawie 85% z RPO dla Woj. Pomorskiego.
W przetargu nieograniczonym złożono cztery oferty z następującymi kwotami ofertowymi:
1. Pro-Eco Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7 81-525 Gdynia

5 279 316,40 zł

2. JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1 80-297 Banino 5603 891,32 zł
3. Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K Kudrowice 12 95-200 Pabianice
zł

6 569 063,51

4. EKO-SOLAR Sp. z o.o. Wszeradów 2 46-100 Namysłów

8 992 466,90 zł

O tej trudności procedury Unijnego przetargu chcę Państwu tylko wspomnieć że walka o
kontrakty w fotowoltaice jest przeogromnie duża o czym świadczy chociażby fakt że

musieliśmy swoich racji co do wyboru najkorzystniejszej oferty walczyć w Warszawie w
instytucji Krajowej Izbie Odwoławczej to jest sąd zajmujący się procedurami przetargowymi.
Zamówieniami Publicznymi. Osobiście wraz z Panem Sylwkiem Bilskim przew. Komisji
przetargowej reprezentowałem MTG a więc Państwo Wyrok dla nas korzystny pomimo walki
dwóch Firm i ich prawników. Oczywiście korzystaliśmy z poradnictwa prawnego (ok. 1 tys.
zł. koszty).
W dniu 3 grudnia 2020 roku w Centrum Informacji Turystycznej Aleksander Szopa Prezes
Zarządu wraz z Mieczysławem Czarneckim Skarbnikiem Zarządu, podpisali umowę z
wykonawcą firmą Flexi Power Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kudrowicach. na
wykonanie zadania pod nazwą „ Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i
uruchomieniem 266 instalacji fotowoltaicznych i 12 pomp ciepła CO, wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 1.491,10 kWp – jako element „wyspy
energetycznej” / Miasteckiego Klastra Energii, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawca inwestycji z kwotą:6 569 063,51 został wyłoniony w przetargu z zachowaniem
rygorów obowiązujących w Unii Europejskiej. Ostatecznie po szeregu odwołań przetarg
został skutecznie i prawomocnie zakończony.
W zakres umowy wchodziło: wykonanie dokumentacji projektowej ww. instalacji , ich
montaż, opomiarowanie oraz oznakowanie będzie wykonane przez firmę montażową j/w.
Przedstawiono harmonogram wykonania poszczególnych etapów. I jak informowaliśmy
rozpoczęliśmy od audytów energetycznych przeprowadzanych na Państwa posesjach, a
następnie od 24 maja 2021r. pierwsze instalacje zostały zamontowane. Harmonogram prac na
poszczególnych posesjach jest ustalany przez firmę wykonawczą FlexiPower Group Sp. z
o.o. Sp. K Kudrowice 12, koło Pabianic ( informacje u koordynatora projektu Pana
Arkadiusza Fijałkowskiego Tel. Kontaktowy 533199983).Zgodnie z umową z Urzędem
Marszałkowskim w Gdańsku realizacja projektu będzie wykonana do dnia 31 grudnia 2021
roku. Jak wcześniej informowaliśmy inspektorem nadzoru technicznego nad realizacją całego
projektu ( również od strony technicznej) jest Pan Michał Sondej nr. kontaktowy 607280947.
Wszelkie urządzenia jak i materiały zastosowane w projekcie będą przedstawione na naszej
stronie internetowej i będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z nimi. Zarząd
podkreśla, że zarówno instalacje PV jak i pompy ciepła są o bardzo wysokim standardzie w
systemie SOLAR EDGE dającym możliwość stałego podglądu w każdej chwili działania
pojedynczych modułów jak i informujących o produkcji prądu czy występujących
zacienieniach lub usterkach poprzez zastosowanie optymalizatorów mocy i aplikacji w
nośnikach elektronicznych ( komputer, telefon).
84,6% dofinansowania Pozostałe 15% (plus koszt obsługi projektu)stanowi wkład
uczestników projektu, członków Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, i jak
przypominacie sobie 1tys. Zł. było zaliczkowane, następna kwota wynikała z przygotowanego
projektu i wstępnego kosztorysu. Według wstępnej kalkulacji zakładany wydatek ok. 5 tys.
złotych za 1kW, wkład własny ok. 1,2 tys. złotych za 1kW. (dla zobrazowania w gm.
Przechlewo tam były tylko 4kW PV i mieszkańcy zpłacili 12tys.zł.) Ostateczną odpłatność i
końcowe rozliczenie przedstawimy na zakończenie realizacji planowanego projektu do końca
2021 r. Wszelkie problemy i uwagi dotyczące realizacji projektu wynikające po stronie
wykonawcy, inspektora nadzoru bądź innych prosimy kierować do Prezesa Zarządu
Aleksander Szopa Tel. 664747781.
Muszę wspomnieć również o kwestii rozszerzenia zakresu rzeczowo finansowego i
wykorzystania oszczędności 8.657tys. a ok 6.600tys powstało ok. 2100tys. Zł oszczędności

Wystąpiliśmy w grudniu ub. Roku o zagospodarowanie tej kwoty niestety prośba nie zyskała
aprobaty Zarządu woj. Pomorskiego.(80 inst PV i 10 pomp ciepła).
Za wszelką pomoc w realizacji projektu pracownikom Ratusza Pani burmistrz Danucie
Karaśkiewicz, Panu Kazimierzowi Kozieł naczelnikowi wydz. Infrastruktury i rozwoju jego
pracownikom Irkowi Ferencowi, Pani Marcie Muchowskiej, Marcelinie Wolska i wszystkim
którzy przyczynili się do pomocy składam na ręce Pani Burmistrz najserdeczniejsze
podziękowania. Podziękowania kieruję do członków komisji przetargowej z jej
przewodniczącym Sylwestrem Bilskim na czele Andrzejem Ruteckim, Zbigniewem
Stasińskim
oraz
Witoldem
Starzyńskim
Uczestniczyliśmy w konferencjach, sympozjach i konkursach m.in. w ZSO i T w Miastku w
konkursie ,,Technik OZE wszystko może’, dziękuję za współpracę panu dyr. Bogdanowi
Hnatowi , nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za współpracę z MTG.Oprócz
działalności w obszarze realizacji projektów OZE MTG prowadzi działalność społeczną m.
in.Dotyczące zbiórki pieniędzy na pomoc dla szpitala miejskiego w Miastku pod nazwą
,,Sercem za serce”Zarząd Społecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi w Miastku
powołanemu przez Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze w sprawozdaniu o wynikach
zbiórki publicznej ofiar w gotówce i sposobie zużytkowania zebranych środkówW okresie od
07-04-2020 do 31-12-2020 dokonano dobrowolnych wpłat na konto (w formie wpłat na
wskazane subkonto Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego) na łączną kwotę: 8.018,38 zł
( słownie złotych: osiem tysięcy pięćset osiemnaście złotych trzydzieści osiem groszy).
I.
II.

Całą kwotę przekazano na wskazane konto Szpitala miejskiego w Miastku.
O wynikach zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych środków podano do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w lokalnej prasie.

Aktualnie liczba członków MTG wynosi ok. 1200 i tutaj chciałbym wyjaśnić iż ta liczba
wynika ze złożonych deklaracji od początku istnienia Stowarzyszenia. Odbyły się dwa
projekty solarne na CWU 610 takich instalacji w projekcie PV i pomp ciepła ok 300
deklaracji i wymiana pieców CO wraz z innmi urządzeniami OZE ok. 350 deklaracji Parę
tylko osób złożyło oficjalne wystąpienia ze struktur, natomiast gorzej to wygląda z
opłacaniem składek. Mieliśmy krótko ok 1,5 miesiąca pracownika i były tel. Ale ze względów
zdrowotnych osoba ta złożyła rezygnację. Były do części z Państwa tel. I były pozytywne
reakcje. Przypominam że uczestnictwo w Stowarzyszeniu to również składki 40 zł. roczna lub
złożenie rezygnacji pisemnie lub e-mailowo pocztą elektroniczną.

Sprawozdanie finansowe MTG za 2020rok
Bilans
po stronie Aktywów 1.717.980,89 zł Pasywa: 1.717.980,89,
oraz rachunek zysków i strat przychody:6.905,29, Przychody pozostałe: 18903,94,
koszty:8.099,99 zł
Zysk: 17.709,24 zł.
Stan kont na dzień 31-12-2020r. r-ek obrotowy:58.897,91 zł lokata: 1.600.000,00zł w BGŻ
paraibas
oraz
13.805,10zł
w
Banku
Spółdzielczym
w
Miastku.
Na dzień 15-07-2021r w BGŻ na r-ku obrotowym: 1.651.382,83zł, w BS kwota: 13.285,20zł.

Wszystkie środki w/w pochodzą ze składek członków oraz stanowią wkład własny na
realizację projektu fotowoltaicznego.
Na koniec kieruję serdeczne podziękowania dla mojego zespołu dla Członków Rady
Nadzorczej w osobach; Pani Sylwia Bartczak za zaangażowanie w całość pracy z zarządem
dla Andrzeja Ruteckiego, Iwonie Szuta, Dariuszowi Dwulit oraz ŚP. Kazimierzowi
Kowalskiemu ( w tym miejscu proponuję chwilą ciszy uczcić pamięć zmarłego Kazimierza,
św. Pamięci Jerzego Godlewskiego, Jana Mamrycza i innych członków MTG którzy odeszli
od nas w ostatnim okresie a których nie jestem w stanie dzisiaj wymienić za co przepraszam)
I tak naprawdę na koniec członkowie zarządu MTG Gienio Lisiecki, Mitek Czarnecki, Józek
Kaczmarek, oraz Arek Włodarski to wy jesteście trzonem, podporą w podejmowaniu decyzji i
tym głównym realizatorem pomysłów i wykonawcą postawionych celów jaką jest
Propagowanie OZE, poszanowanie energii, dbałość o środowisko i powietrze, realizacja
celów społecznych. Co pokazaliśmy i pokazujemy przez te niemal 12 lat od zawiązania się
Stowarzyszenia.
Bardzo
serdecznie
dziękuję
Ostatni rok działaliśmy w okresie obostrzeń pandemicznych nie mogliśmy bezpośrednio się z
Państwem spotykać nie mogliśmy przedstawiać na bieżąco nurtujących nas kwestii.
Czy udało się nam zrealizować wszystkie zamierzenia tak jak byśmy sobie tego życzyli?
Myślę że po wielkich trudach Tak. Czy można było lepiej oczywiście tak. Czy Państwa
oczekiwania
zostały
zaspokojone
zostawiam
to
Państwa
ocenie.
Oczywiście uprzedzając - docierające do nas pytania dotyczące chociażby zwiększenia mocy
lub nieadekwatne do wcześniejszych to wyjaśniam że zarząd nie miał wpływu na pewne
kwestie opieraliśmy się n PFU i na tym co zostało zaakceptowane przez UM instytucję
zarządzającą projektami. Ćwiczyliśmy formułę zaprojektuj - wykonaj, projekt miał być
wybuduj,były rezygnacje zmiany w PFU, zmiany w mocach modułów 165kW, 225, 265 320,
325kW. Trzeba było za każdym razem dokonywać przeliczeń mogły i zapewne były możliwe
nawet z naszej strony pomyłki, ale na pewno były wady w projektach niezależnych od
zarządu. Gdybyśmy realizowali projekt w formie ,,koszyków” np. 3 koszyki tego byśmy nie
mieli. Pytania Państwa dot. Również kolejności wykonania – ta kwestia pozostaje w gestii
wykonawcy. Składanie wniosków do operatora sieci Energa SA w gestii wykonawcy. Od
zgłoszenia 1-mc przypominamy o mocy zamówionej.
Pozostało mi tylko jeszcze jedno na koniec tego sprawozdania Proszę Walne Zebranie
Członków MTG o przyjęcie sprawozdania z działalności statutowej i finansowej w
okresie za 2017r do 2021 , oraz za działalność w roku obrotowym 2020r i udzielenie
absolutorium Zarządowi za statutową i finansową działalność MTG.

