Sprawozdanie Prezesa Zarządu MTG z działalności Statutowej za 2021r

Szanowni Państwo ostatni rok działaliśmy w okresie obostrzeń pandemicznych
nie mogliśmy bezpośrednio się z Państwem spotykać nie mogliśmy przedstawiać na bieżąco
nurtujących nas kwestii, jednakże staraliśmy się z Państwem kontaktować i przekazywać na
bieżąco informacje poprzez stronę internetową www.mtg.miastko.pl
Mijający rok praca Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego koncentrowała
się na działaniach realizacji projektu Fotowoltaicznego Projekt realizowany był w Partnerstwie
z gm. Miastko i LGD z Tuchomia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego i obejmował 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), wraz z
zamontowaniem urządzeń odnawialnych źródeł energii PV dla siedmiu budynków
użyteczności publicznej realizowanym przez Gm. Miastko oraz instalacja PV na dachu
budynku biura Lokalnej Grupy Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia.
Wartość całkowita projektu ok. 11mln. Z czego po przetargowa kwota projektu po
stronie MTG wynosiła ok.6 mln. 600 tys. złotych, poziom dofinansowania środkami UE
84,6%. Wkład własny beneficjenta 15,4% plus koszty obsługi projektu. Według wstępnej
kalkulacji zakładany w 2015r. wydatek ok. 5 tys. złotych za 1kW, wkład własny ok. 1,2 tys.
złotych za 1kW. Przypominamy, że na rozpoczęciu projektu dokonywaliśmy wpłat 1tys. zł. co
było deklaracją uczestnictwa w projekcie, następne kwoty wynikały 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 zapłacili 12tys.zł.)
Departament Programów Regionalnych pismem z dnia 27-10-2021r. poinformował
Zarząd MTG, że w wyniku przeprowadzonej szczegółowej kontroli procedury postępowania
przetargowego dopatrzył się trzech nieprawidłowości ( 1-zbyt duża ilość dok. na etapie
składania ofert, 2-żądanie wyższego wykształcenia na kierownika budowy, 3- oceną punktacji
za m .in. gwarancjami i szybkością reakcji na reklamacje). Skutkowało to nałożeniem korekty
finansowej zmniejszającej dofinansowanie projektu o 10%.
Zarząd MTG wystąpił do dwóch niezależnych firm prawniczych o opinię prawną.
Uzyskaliśmy dwie, zbieżne ze sobą, opinie świadczące o nadinterpretacji przepisów. W
związku z powyższym złożyliśmy odwołanie od tej decyzji jednakże Instytucja Zarządzająca
Projektami Urzędu Marszałkowskiego podtrzymała swoją pierwotnie podjętą decyzję.
Zleciliśmy firmie prawniczej o przygotowanie pism prawnych w tej sprawie i mamy już
wielostronicowe opracowanie które Zarząd będzie zajmował stanowisko po analizie i ocenie
sytuacji.
Zapewniamy Państwa, że dalej będziemy zabiegać o te środki dołożymy wszelkich
starań, łącznie z odwołaniem do sądu, aby te 10% do nas tzn. do Państwa wróciło.

Mamy argumenty, w/w pisma oraz wygraną sprawę w Krajowej Izbie Odwoławczej w
Warszawie, gdzie nasza procedura przetargowa była wnikliwie badana (posiadamy opinie
prawne).
Wszelkie urządzenia jak i materiały zastosowane w projekcie są przedstawione na
naszej stronie internetowej. Zarząd podkreśla, że zastosowane w projekcie zarówno instalacje
PV jak i pompy ciepła są o najwyższym 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). Ważnym elementem jest również podkreślenie, że dzięki realizacji projektu oprócz
aplikacji tzw. SOLAR EDGE, mamy również zmienione liczniki energii na tzw. inteligentne
dzięki czemu możemy na bieżąco śledzić zużycie energii, można to robić za pośrednictwem
ściągniętej ze strony Energa SA aplikacji ,,Mój licznik".
W związku z zakończeniem etapu montażowego Zarząd przystąpił do rozliczenia
projektu, opracowaliśmy i rozesłaliśmy do Państwa Umowę, z treścią której mogliście się
zapoznać, gdyż została ona zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Załącznikiem do tej umowy była tabela z rozliczeniem projektu uwzględniająca 10% korekty
oraz dokonanych przez Państwo wpłat ( pierwsza 1000 zł pomniejszona o kwotę 100zł jako
koszt pisania projektu - Uchwała Walnego Zebrania z 2016 roku, oraz druga wpłata jako
zaliczka wkładu własnego wynikająca z kosztorysu przed inwestorskiego ustalona w 2019r.).
W tabeli podany jest całkowity koszt instalacji wynikający z kosztorysu
powykonawczego – po przetargowego, którego koszt za 1kWp ustalono na kwotę 4592 zł.
Podano również kwotę dofinansowania z UE, koszt obsługi projektu (zapłatę za
przeprowadzenie procedury przetargowej, koszty opinii prawnych, wynagrodzenie inżyniera
kontraktu oraz inspektora nadzoru) wynoszący 110zł za 1kW, a także dopłatę 5% za instalację
na gruncie lub budynku gospodarczym (większe koszty materiałów, przekopy, itp.).
Z przedstawionych wyliczeń, w większości przypadków, należało dokonać dopłaty do
instalacji co wzbudzało Państwa reakcję negatywną.
Jako Zarząd, ale i uczestnicy w projekcie jest nam niezmiernie przykro, że zmuszeni
byliśmy o naliczenie dodatkowych 10% do dofinansowania i dokonania wpłat na wskazane
konto. Wyjaśniamy, że jeżeli nie znaleźlibyśmy w budżecie środków na terminowe
uregulowanie faktur, to czekały by nas jeszcze dodatkowe koszty odsetek. Chcemy również
oświadczyć, że tym z Państwa którzy mają nadpłatę środki zostaną zwrócone po ostatecznym
i końcowym rozliczeniu, które przedstawimy na zakończenie realizacji planowanego projektu
do końca 2022 r.
W tym miejscu chcę również poinformować, że jest szansa na zrefundowanie
dokumentacji projektowej (chodzi o projekty 350zł poniesione w 2016r.)
Szanowni Państwo, przy okazji roznoszenia Umów spotykaliśmy się z bardzo różnymi
reakcjami od skrajnie krytycznych do pełnego zrozumienia. Należą się Państwu wyjaśnienia.
Pierwsza kwestia dotyczy sensu działania Stowarzyszenia. Powstało ono w celu możliwości
uzyskania dofinansowania z UE na realizację projektów. Przeciętnego mieszkańca nie byłoby

stać na udział w projekcie ze względu na barierę finansową, gdyż najniższa wartość w projekcie
,,fotowoltaicznym” określona została na kwotę 3mln. zł. Nikt z nas nie mógłby zrealizować tej
inwestycji samodzielnie. Zebranie do projektu 278 rodzin zrzeszonych w MTG pozwoliło na
aplikowanie o środki pomocowe i złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę
ok. 9,5mln.zł
Prezes oraz czterech Członków Zarządu pracujemy społecznie, nie biorąc żadnego
wynagrodzenia. Chcemy zrobić dla nas wszystkich dla naszej Gminy Miastko coś
pożytecznego, nowoczesnego i ekonomicznego. Dostajemy telefony z wieloma ciepłymi
słowami ale też mamy telefony z przykrościami, obelgami oraz z kategorycznymi
stwierdzeniami o niezapłaceniu kwot wynikających z rozliczenia.
Informujemy Państwa, że w umowach mogą pojawiać się różne błędy, zarówno w
pisowni jak i te dotyczące finansów. Przepraszamy za wynikłe pomyłki i prosimy o kontakt w
celu ich zweryfikowania. odkreślamy, że nie mamy pracowników biura obsługi, księgowości
na stałe (koszt zatrudnienia 3tys+skutki=4,5 tys. x 12= 54 tys rocznie, pytanie czy nas stać na
taki wydatek) - pracujemy w pięcioosobowym zespole i błędy jak każdemu człowiekowi mogą
się przytrafiać.
Realizacja projektu, opłacalność montażu instalacji PV jak też pomp ciepła
zauważyliście Państwo w swoich rachunkach za energię. Jednakże uważamy, że obok uzysków
finansowych, ekonomicznych ważnym jest również czynnik społeczny ochrony powietrza,
emisji CO2 do atmosfery. I z tego należy się cieszyć, że my miastczanie mogliśmy się
zorganizować i korzystać z dobrodziejstw UE.
Wyjaśniamy również, że odnośnie opłat podatku od wkładu własnego (były takie
telefony) jesteśmy zwolnieni. Faktur za wkład własnych i możliwości odliczenia podatku VAT
MTG nie może wystawiać ponieważ nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Kolejną pilną i właściwie najważniejszą kwestią jest ubezpieczenie instalacji (przyjęcie
Uchwałą Walnego Zebrania). Zarząd w związku z rosnącymi cenami materiałów papierniczych
i innych proponuje zwiększenie składki 40zł na 50zł.( przyjęcie Uchwałą Walnego
Zebrania).Informujemy, że nie mogliśmy wypełnić jednej Uchwały Walnego Zebrania
dotyczącej przekazania instalacji solarnej na CWU, gdyż mogliśmy narazić się na opłaty
skarbowe.W tym roku mija 10 lat od rozliczenia i zakończenia projektu, instalacje są
zinwentaryzowane i najprawdopodobniej będziemy mogli Uchwałę wypełnić.
Procedura zgłaszania awarii instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w projekcie
MTG została przedstawiona w grudniu 2021r. na naszej stronie internetowej, a samą innstrukcję
obsługi falownika oraz pomp ciepła otrzymaliśmy wraz z podpisaniem dokumentów odbioru
instalacji.
Awarie należy zgłaszać telefonicznie w godzina od 8.00 - 16.00 pod numerem
tel. 42 226 04 53 (po wysłuchaniu komunikatu proszę wybrać 2), jednocześnie uprasza się
aby wypełnić druk zgłoszenia i wysłać go na adres e-mail: serwis@flexipowergroup.pl

Do poprawnego działania monitoringu niezbędne jest połączenie falownika z
Internetem, co jest sygnalizowane świecącą niebieską diodą pod falownikiem. W przypadku
braku połączenia można samodzielnie podłączyć inwerter do sieci przy użycia
aplikacji MySolarEdge(opcja „Komunikacja falownika”) lub zgłosić ten fakt pod adres j.w.
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 innymi 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.
W roku 2021 uczestniczyłem w kilku webinariach tj. spotkaniach on-line poświęconych
OZE. Na banerze i plakatach ogłoszeniowych o Walnym Zebraniu zamieszczona informacja o
,,możliwości realizacji projektów OZE" wyjaśniam, że jeżeli UE zatwierdzi Polsce Plan
Odbudowy to jest bardzo duża szansa na kolejne projekty w obszarze OZE.
Przy wejściu na salę otrzymaliście Państwo ulotki są to promocyjne o realizacji projektu
PV i pomp ciepła- zrealizowane i o OZE. są również zamontowane dwie tablice informacyjne
i dwie tablice pamiątkowe oraz naklejki na Falownikach u Państwa montowanych co jest
wypełnieniem zakresu rzeczowego realizacji projektu.

Sprawozdanie finansowe MTG za 2021rok
Bilans po stronie Aktywów 4 023 306,30 zł Pasywa:, oraz rachunek zysków i strat
przychody: 6.905,29, Przychody pozostałe: 1055,51, koszty: 12 652,35 zł Zysk: 20 720,46 zł.
Stan kont na dzień 31-12-2020r. r-ek obrotowy: 1 167 337,93 zł w BGŻ paraibas oraz 12
761,30zł w Banku Spółdzielczym w Miastku.
Na dzień 25-04-2022r w BGŻ paraibas na r-ku obrotowym: 12 105,08 zł, i na rachunku
pomocniczym: 225 zł w Banku Spółdzielczym kwota: 13.471,01zł. Wszystkie środki w/w
pochodzą ze składek członków oraz stanowią wkład własny na realizację projektu
fotowoltaicznego.
Za wszelką pomoc w realizacji projektu pracownikom Ratusza , Panu Kazimierzowi
Kozieł naczelnikowi wydz. Infrastruktury i rozwoju jego pracownikom Ireneuszowi Ferencowi,
Pani Marcie Muchowskiej, Marcelinie Wolskiej i wszystkim którzy przyczynili się do pomocy
składam najserdeczniejsze podziękowania.
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 i Bernardowi Barbarewicz Członkom
Zarządu MTG Eugeniuszowi Lisieckiemu, Mieczysławowi Czarneckiemu, Arkadiuszowi

Włodarskiemu i Sylwestrowi Bilskiemu to oni są trzonem i 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 13 lat od zawiązania się Stowarzyszenia.
Bardzo serdecznie dziękuję
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
2021r , oraz za działalność w roku obrotowym 2021r i udzielenie absolutorium Zarządowi za
statutową i finansową działalność MTG.
Na zakończenie Walnego Zebrania dziękujemy Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury oraz pracownikom Bogumiłwi Lisieckiemu, Bożenie i Jurkowi Szabla za pomoc w
organizacji Walnego Zebrania.

