
                                                                                        
                                                                                         
                                                                

DANE WNIOSKODAWCY:                                                                  Elbląg  17.03.2020r.
Nazwisko i imię :  Klim Ryszard
Adres: ul. Płk Dąbka 123/30, 82-300 Elbląg
                                                       

                                                Pan HENRYK WRONKOWSKI
                                                PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
                                                Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

                                                                        WNIOSEK
                                                  o Udostępnienie Informacji Publicznej

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 20001 r.
( Dz. U. Z 2018 r.,  poz.  1330 ze zmianami),  zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
publicznej .

Szanowny Panie Przewodniczący,
w  dniu  dzisiejszym  drogą   elektroniczną   wysłałem  do  Prezesa  EPEC  Wniosek
o  udzielenie  Informacji  Publicznej  dotyczący  wieloaspektowych  danych  związanych
z  propozycjami  zapewnienia  bezpieczeństwa ciepłowniczego Elblągowi,  jak również  wyników
techniczno-ekonomicznych Przedsiębiorstwa w minionym okresie.
Podstawą  Wniosku  jest  istniejące   powszechne  przekonanie  o  braku  obywatelskiej  możliwości
uczestniczenia  w dyskusji  publicznej  nad  zapewnieniem bezpieczeństwa  ciepłowniczego miasta
Elbląga oraz o niepełnej  informacji prezentowanej wokół tzw. „modelu” ciepłowniczego.  Także
samoizolacja  spółki  komunalnej  od  przejrzystości  wobec  odbiorców  ciepła.  Nie  ma  również
przekonania  o  racjonalnym gospodarowaniu  środkami  elblążan.  Chciałbym więc  wypełnić  lukę
informacyjną wobec problemów ciepłowniczych, stąd niniejsze Wnioski.
Prosiłbym  Pana  Przewodniczącego  o  nadzór  nad  merytorycznym  podejściem  spółki  do
postawionych  pytań  i  problemów.  Będą  one  ważną  częścią  toczącej  się  dyskusji  z  wieloma
niewiadomymi.
Natomiast prosiłbym jednocześnie o  stanowisko Rady Nadzorczej wobec drogi nakazanej prawem
energetycznym w dochodzeniu do rozwiązań ostatecznych. To samo pytanie zadałem Prezesowi
Zarządu. 
Czy EPEC zdaje sobie sprawę, że przedstawienie rozwiązań ciepłowniczych w sposób zaistniały
podczas  tzw.  sesji  nadzwyczajnej  narusza  obowiązujące  prawo  wynikające  z  ustawy  Prawo
Energetyczne? Rozwiązania te, zgodnie z Art. 19 i 20:
-Do obowiązków prezydenta miasta należy opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wraz z Aktualizacjami.
W przypadku,  gdy  plany  przedsiębiorstw  energetycznych  nie  zapewniają  realizacji  „Założeń”,
prezydent opracowuje „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
„Plan”  zawiera  m.  in.:   harmonogram  realizacji  zadań,  przewidywane  koszty  realizacji
przedsięwzięć  oraz  źródła  ich  finansowania.  Sytuacja  Elbląga  wymaga  więc  obligatoryjnego
uwzględnienia w „Planie”.
Proszę  więc  o  konfrontację  propozycji  ciepłowniczych  EPEC   (  firma  ILF)  z  nakazami



wymienionych dokumentów, wynikających z prawa energetycznego.

Panie Przewodniczący,
podczas  tzw.  sesji  nadzwyczajnej  firma  ILF  uraczyła  nas  nierealnymi  finansowo  wariantami
budowy nowego źródła ciepła. Piszę o tym w korespondencji do Prezesa EPEC. Niezależnie od
tego, zaistniała sytuacja będzie wymagała „zaciskania pasa”,  szczególnie przez spółkę znaną ze
stylu odmiennego.  Proszę więc o ustosunkowanie się  do poniższej  oceny sytuacji,  i  tak bardzo
wstrzemięźliwej.
W  związku  z  koniecznością  pozyskiwania  środków  na   zadania  inwestycyjne  związane
z zapewnieniem dostaw ciepła dla mieszkańców, b. miernymi wynikami finansowymi EPEC ( 204
tys.  złotych-  niespotykanymi  od  lat),  co  najmniej  dwukrotnie  wyższymi  od  zysku  wydatkami
zbędnymi, (np. na „darowizny”) ,  pięciokrotnie wyższym od wyniku firmy poziomem nagród –
proszę o przedstawienie działań racjonalizujących wydatki z założonymi efektami. Nakłada się na
to wiedza  o „kosztowności”  EPEC- przesył  ciepła  to  20,8 zł/GJ (  Mielec-  16,1;  Kalisz-  16,6).
Prosiłbym pozostawienie zadowolenia, że plasujemy się w połowie „stawki”. Równać należy do
najlepszych( najtańszych).  Proszę   o informację wraz z udostępnieniem protokołów posiedzeń
( w danym zakresie)  -   czy ta  niepokojąca sytuacja  była przedmiotem obrad Rady Nadzorczej
EPEC. 
Proszę  również  o  udostępnienie  protokołów  z  posiedzeń  RN,  podczas  których  omawiano
przyszłościowe rozwiązania ciepłownicze w wykonaniu firmy ILF i EKO.

Proszę uprzejmie o odpowiedź w nakazanym prawem terminie.

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
przesłanie informacji pocztą na adres:
Ryszard Klim
ul. Płk Dąbka 123/30
82-300 Elbląg

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  udzielenia
informacji publicznej zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119.1
ze zm.)

Miejscowość, data                                                           Podpis wnioskodawcy
Elbląg, 17.03.2020 r.                                                            Ryszard Klim

Proszę o imienne potwierdzenie przyjęcia Wniosku o udostępnienie Informacji Publicznej
                                                            
                                                                                                                                 


