
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pod nazwą
"LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND"

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od realizacji projektu pod nazwą „LED PACK LIGHTING MODERNISATION 
PROJECT IN SOUTH POLAND”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Realizacja projektu pod nazwą „LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH
POLAND”, dotyczącego modernizacji oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy
Namysłów i gmin partnerskich, które podpisały umowy uczestnictwa w projekcie, to zadanie złożone. Na
jego wykonanie potrzeba zaangażowania, zarówno finansowego, jak i organizacyjnego, przy
jednoczesnym wsparciu specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa międzynarodowego, czy zamówień
publicznych.

Zakres obowiązków i potrzeb wynikających z wdrażania kolejnych, następujących po sobie etapów
projektu, wymaga coraz to większego zaangażowania sił i środków własnych Gminy Namysłów. Przy
ograniczonych możliwościach finansowych i organizacyjnych, zadanie to może przekraczać zdolność
Gminy do właściwego wypełniania zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego i licznych
partnerów zewnętrznych. Tym bardziej, że w projekt zaangażowane są samorządy znacznie większe od
Namysłowa, jak: Częstochowa, Tarnów, Bielsko-Biała, Mielec, czy Krosno, których wkład finansowy
w projekt będzie znacznie większy od namysłowskiego, posiadające ponadto większy potencjał kadrowy
i finansowy oraz większe możliwości prawne i negocjacyjne na polu rozmów z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym, mimo że to Gmina Namysłów jest jego liderem.

Znacznym ryzykiem realizacji samego projektu jest także uzależnienie dofinansowania etapu I, czyli
audytu oświetlenia od realizacji etapu II, czyli modernizacji. W przypadku braku podjęcia realizacji etapu
II, którego planowany, skomplikowany prawnie, mechanizm finansowy opiera się na powołaniu
konsorcjum realizującego zadanie modernizacyjne, co z kolei wiązać się będzie z ryzykiem
niewyłonienia w przetargu odpowiedniego podmiotu ze względu m. in. na obostrzenia umowy nałożone
przez EBI, którą musi zawrzeć ten podmiot, Gmina Namysłów może stracić dofinansowanie etapu I i
stanąć przed koniecznością zwrotu wcześniej przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami i karą
umowną w wysokości 77 tys. euro.

Ze względu na coraz większe ryzyka finansowe, które ciążyć będą na Gminie Namysłów, w miarę
realizacji kolejnym etapów projektu, konieczności podporządkowania rygorystycznym wytycznym
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz nieznanej ostatecznej liczbie podmiotów biorących udział
w projekcie, co uniemożliwia skuteczne zaplanowanie działań, zachodzi konieczność zweryfikowania
zasadności udziału Gminy Namysłów w projekcie modernizacji oświetlenia na zasadach ustalonych przez
Europejski Bank Inwestycyjny. Powołana zaś do koordynacji projektu spółka LED Pack Management
Namysłów Sp. z o. o. nie posiada wystarczających zasobów kadrowych i finansowych.

Wobec innych, mniej ryzykownych, możliwości sfinansowania audytu i modernizacji oświetlenia
miejsc publicznych, które planowane są przez władze Gminy oraz w kontekście ryzyk występujących na
każdym etapie projektu, zasadne jest wycofanie Gminy Namysłów z udziału w projekcie, na jak
najwcześniejszym jego etapie.

Projektodawca: Burmistrz

MB
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