Monika Falej
Elbląg 12.06.2020 r.

Pan Andrzej Kuliński
Prezes Zarządu
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Na podstawie U S T A W Y z dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA
I SENATORA, Rozdział 4 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI POSŁÓW I SENATORÓW Art. 19.
i Art. 20. - proszę o przesłanie mi w formie elektronicznej, jak i papierowej- dokumentów, danych,
odpowiedzi na zadane poniżej pytania związanych z działalnością Przedsiębiorstwa:
I- okres 01.01.2018-31.05.2020r.
1. Protokoły posiedzeń RN, jak i potwierdzenie dokumentacyjne rozpatrywania wszystkich
zarzutów dotyczących ewentualnych nieprawidłowości zarządzania Przedsiębiorstwem.
2. Proszę o przedstawienie warunków przetargowych stawianych oferentom opracowania
„modelu” zaopatrzenia Miasto w ciepło oraz informację oraz czy na jakimkolwiek etapie
procedury przetargowej zmieniano warunki oferty przetargowej.
3. Nazwy i terminy opracowanych na rzecz Miasta i EPEC przez firmę ILF dokumentów
ciepłowniczych: „modeli”, „koncepcji”, itp.:
-komplet materiałów przetargowych związanych z opracowaniem „docelowego modelu
zaopatrzenia miasta w ciepło” przez firmę ILF i jego prezentacji w dniu 27 luty 2020 r.:
umowa (umowy), rekomendacje komisji przetargowej w zakresie spełniania przez ILF
warunków postawionych przez EPEC, zarówno w wydaniu pierwotnym, jak i po
ewentualnych zmianach;
-realizacyjne efekty współpracy z ILF; zakres wdrożenia propozycji i opracowań;
-kserokopie faktur realizowanych przez EPEC na rzecz firmy ILF od początku współpracy.
4. Kserokopie faktur związanych z seminarium ciepłowniczym z dnia 20 kwietnia 2018 roku.
5. Kserokopie dokumentów (umów, faktur, poświadczających inne zobowiązania finansowe)
poświadczających współpracę EPEC-u z firmami: Plona Consulting Sp. z o. o.; Kawczyński
i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.; Kancelaria Radcy Prawnego Kamili
Tarnackiej; WKB Wierciński, Kwieciński, Baer Sp. k.; Lloyds Register (Polska) sp. z o. o.;
Restart Consulting, Inntu Alina Geniusz-Siuchnińska, „Inżynierskie Usługi Budowlane
Wyceny Nieruchomości „Omega” - Jan Kurak, Monitorado Sp. z o. o.
6. Informację o współpracy z innymi niż wyżej wymienionymi podmiotami świadczącymi
usługi prawne, finansowe, doradcze na rzecz EPEC - kserokopie umów, zleceń i faktur.
7. Informację o wszystkich sprawach wniesionych przez pracowników przeciwko EPEC do
Sądu Pracy oraz informację wyrokach w tych sprawach.
8. Wskazanie firm pośredniczących w negocjacjach między EPEC a Energą Kogeneracja, jak i
kserokopie umów, zleceń i faktur poświadczających tę współpracę.

9. Kserokopię umowy o zaopatrzeniu Elbląga w ciepło zawarta pomiędzy EPEC a Energą
Kogeneracja.
10. Kserokopie faktur kosztowych EPEC-u za okres 01.12.2019 - 31.01.2020 z wyłączeniem
zakupów za energię elektryczną i opał do kotłowni.
II- okres wg podanych poniżej dat
1. Dane produkcyjno – techniczne spółki: produkcja, zakup ciepła (koszty zakupu), sprzedaż
ciepła (dane za 2019 rok);
straty ciepła względne i bezwzględne (dane za 2016-2019); przeliczenie strat ciepła 2019 r.
na środki finansowe. W jakiej wysokości i z jakiego okresu naliczono straty ciepła do taryf
2020 r.?
2. Wynik finansowy (za lata 2016-2019 r. i za 01.01.-31.05.2020 r.). Aktualny stan środków
do inwestycyjnego wykorzystania;
-system wynagrodzeń grup zawodowych (prezes, dyrektorzy, kadra kierownicza, umysłowi,
robotnicy). W tym wszystkie nagrody, premie, nagrody DN, przeciętne wynagrodzenie
(dane za 01.01.2019- 31.05.2020r.);
-stałe łączne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz inne- jeżeli były- gratyfikacje
finansowe członków Rady Nadzorczej (za okres 01.01.2019-31.05.2020 r.).
3. Wydatki na promocję, sponsoringi i darowizny z wysokością i wykazem obdarowanych
(dane za okres 01.01.2019-31.05.2020r.). Kserokopie pisemnych wniosków o udzielenie
darowizny wraz z udokumentowaniem (dekretacje) procesu decyzyjnego dotyczącego
przyznania darowizny, umowy między darczyńcą a obdarowanymi oraz dokumenty
sprawozdawcze
z celowej realizacji darowizny.
4. Aktualne zadłużenie kredytowe krótko i długoterminowe wraz z terminami spłat.
Rozliczenie finansowe projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych 2018-2020”.
5. Jednoskładnikowe średnie (zł/GJ) ceny sprzedaży ciepła dla mieszkańców na rok 2020,
udostępniane zgodnie z Informacją Prezesa URE nr 7 z dnia 22.02.2016.
Proszę o współpracę i ustosunkowanie się do moich oczekiwań, zawartych w piśmie w
terminie do 19 czerwca 2020r. na adres e-mail: monika.falej@sejm.pl oraz na adres:
Biuro Poselskie Moniki Falej
ul. Związku Jaszczurczego 17/118a
82-300 Elbląg

