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r.

odpowiedź na interpelację radnego
Dariusza Wencepla

Sprawa. Wnioski

i interpelacje radnych

Sygn.

DUR.0003.26.2019

sprawy

(|KO.7021.15.2.2019.RS)

Szanowna Pani
Barbara Konieczna
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
odpowiadając na interpe|ację radnego Dariusza Wencep|a z 27 |utego 2019r' w sprawie stawek cen prądu
dostarczonego do miejskich instytucji ispołek informuję, ze Gmina Miasta Tychy od roku 20,13 uczestniczy
w grupie zakupowej energii e|ektrycznej organizowanej przez GÓrnoŚ|ąski Związek Metropo|ita|ny ,,Si|esia'',
a od roku 2018 przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Dostawca energii elektrycznej d|d całej grupy
zakupowej, kaŻdorazowo był wyłoniony W ramach przeprowadzonych przetargow nieograniczonych. Gmina
Miasta Tychy do grupy zakupowej energii e|ektrycznej zgłosiła73 jednostki i 4 społki miejskie.
W roku 201B gwałtownie wzrosły ceny energii e|ektrycznej na Giełdzie Towarowej Energii, co przełozyłosię
na wysokie stawki cen energii elektrycznej w roku 2019 zaproponowane przez dostawcow w ramach
przeprowadzonego postępowan ia przetargowego'

obecny dostawca energii, TAURON Sprzedaz GZE sp. z o'o' poinformowat odbiorcow o trwających
w przedsiębiorstwie energetycznym pracach nad wdrozeniem rozwiązań prawnych wynikających z ustawy
z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektÓrych innych ustaw (Dz. U.
z2018r. poz.2538) mogących skutkowac obnizeniem stawek opłatza energię e|ektryczną w biezącym roku.
odpowiednie zmiany w umowach wprowadzone zostaną, zgodnie zzapisami powyzszej ustawy, nie pÓŹniej
niz do 1 kwietnia 2019r.

W załączonym zestawieniu podano:
1. Rok przeprowadzenia przetargu na wybor dostawcy energii elektrycznej
2. Okres zakupu energii elektrycznej
3. Wybrany dostawca energii elektrycznej.
4. Cena jednostkowa zakupu 1 MWh energii elektrycznej [netto].
5. Koszt zakupu energii w |atach 2016 _ 2018 poniesiony przezjednostki ispołki Gminy Miasta Tychy
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Sz. P. Dariusz Wencepel Radny Rady Miasta Tychy Radny
Sekretarz Miasta Tychy
IKO a/a
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Rok
przeprowadzenia
Lp:

przetargu na

Okres
zakupu

energii

energii
elektrycznej

wybÓr dostawcy

elektrycznei

Wybrany
dostawca

energii
elektrycznej

Koszt zakupionej

Cena jednostkowa zakupu 1
MWh energii elektrycznej [netto]

energii elektrycznej
(dostawa

idystrybucja)

w |atach [zł brutto]
187,23 zł

(cena dotyczyła ośWietlenia uIicznego)

1.

2015

01.01.2016-

31.12.2016

TAURON

SprzedaŻ GZE
sp. z o.o.

211 ,57 zł

(cena dotyczyła Przedszko|i' SzkÓł'
UrzędóW itd.)

11.208.049,50

202,63 zł

(cena dotyczyła taryfy'BXX _ TLT,
Lodowisko, stadion miejski itd.)

01.01.201731.12.2017
2.

2016
01.01.2018-

187,64 zł

(cena dotyczyła ośWiet|enia uIicznego)

TAURON
SprzedaŻ GZE
sp. z o.o.

220,79 zł

(cena dotyczyła Przedszko|i, Szkół,

Urzędów itd')

210,58 zł

31.12.2018

11.840.339,26

(cena dotyczyła taryfy ,,BXX - TLT,
Lodowisko, stadion miejski ito.

11.968.788,85

301 ,32 zł
(cena dotyczy oświetIenia ulicZnego)

2018

01 .01

.2019-

31.12.2019

TAURON
Sprzedaż GZE
sp. z o.o.

15.665.300,85

355,94 zł

(cena dotyczy Przedszkoli' Szkół,

Urzędów itd.)

344,72

(szacunkowy koszt
wynikający z

podpisanych umów)

zlt

(cena dotyczy taryfy
TLT,
'Bxx Lodowisko, stadion miejski itd.
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