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Szanowny Panie!

Pragnę zaznaczyć, że zawarta w przedłożonej przez Pana interpelacji z dnia 30 grudnia 2019 
roku  interpretacja  „uchylenia”  się  od  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  kotłowni  kontenerowej 
wynajętej  przez Gminę Miedźno, zadane przez Pana podczas obrad XII  sesji  rady Gminy Miedźno 
odbytej w dniu 26 listopada 2019 roku jest całkowicie nieprawdziwa. Wiązało się ono z konkretnie 
zaistniałą  podczas  obrad  sytuacją,  wynikającą  z  obecności  na  sesji  przedstawicieli  konsorcjum 
termomodernizującego budynek  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego w Miedźnie.  Ujawnienie  tych 
informacji  w tym czasie  byłoby,  w moim głębokim przekonaniu,  działaniem na szkodę interesów 
Gminy. Pogarszałoby, w sposób zdecydowany, jej pozycję w rozwijającym się sporze. Liczyłem, że 
zrozumiał Pan tę sytuację podobnie. Niestety pomyliłem się.

Obecnie  ujawnienie  tych  informacji  stanowi  o  wiele  mniej  istotne  zagrożenie  dla 
prowadzonych  przeze  mnie  i  współpracowników  działań  mających  na  celu  korzystne  dla  Gminy 
Miedźno zakończenie sporu z wykonawcą. Dlatego też odpowiadając na Pańskie pytania, informuję,  
że:
1. Wydzierżawienie przez Gminę Miedźno kotłowni zewnętrznej związane było z nieuruchomieniem 
przez  Wykonawcę  nowych  pieców w  budynku  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w Miedźnie  w 
terminie przewidzianym umową. Ze względu na rodzaj urządzenia i powód jego dzierżawy umowa 
miała  charakter  terminowy.  Samo  uruchomienie  pieców,  bez  okresu  sprawdzenia,  czy  będą 
pracowały  prawidłowo,  nie  stanowiło  wystarczającego powodu dla  jej  skrócenia.  Bezpieczeństwo 
uczniów  i  zapewnienie  nieprzerwanego  ogrzewania  budynku  szkoły  w  wyniku  wystąpienia 
nieprzewidzianej awarii  są podstawowymi powodami dla utrzymania dzierżawy kotłowni w całym 
okresie, na który umowa została zawarta.
2. Umowa na dzierżawę kotłowni została zawarta na okres trzech miesięcy. Po upływie tego terminu  
zostanie odebrana przez Wydzierżawiającego.
3. Koszt dzierżawy za 3 miesiące 38784,68 zł. 
4. Pozostałe koszty:
a) dostawa i odbiór kotłowni – 4920,00 zł 
b) utwardzenie terenu – 1300,00 zł;
c) wykonanie mapy do celów projektowych – 1500,00 zł;
d) konsultacja PPOŻ , opracowanie opinii specjalistycznej PPOŻ – 1476,00 zł
e) wykonanie projektu przyłącza ciepłowniczego do budynku ZSP Miedźno -6150,00 zł.

(-) Piotr Derejczyk
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