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W zwiqzku z Pani interpelacjq z dnia 22.09.2079 r. zfo2onq na rqce

Przewodniczqcego Rady Gminy w Boleslawcu dotyczqcq projektu zaloied do

planu zaopatrzenia w ciepfo,energiq elektrycznq i paliwa gazowe uprzejme

informujq co nastQpuje :

1. Zgodnie z art. 19 ust.L ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo

energetyczne ( Dz.U.z 2019 r. poz.755 ze zmianami )W6jt Gminy

opracowuje projekt zaloiefi do planu zaopatrzenia w ciepfo, energiq

elektrycznq i paliwo gazowe. Na dzie6 dzisiejszy projekt taki nie zostat

opracowany .

2. Powotana wyiej ustawa nie okre6la terminu do kt6rego projekt winien

by6 opracowany a stwierdza jedynie ,2e w przypadku jego opracowania

obejmuje on okres przynajmniej 15 lat.

3. Wykonujqc obowiqzek ustawowy w tym zakresie gmina nie jest w stanie

wtasnymi silami przygotowad zaloie6, poniewa2 wymaga to

specjalistycznej wiedzy w zakresie wymaganych opracowa6' Majqc

powy2sze na wzglqdzie naleiy w projekcie bud2etu na rok 2020

zabezpieczyi Srodki na wykonanie zadania opisanego powy2ej .

Gmina moZe ogtosi6 przetarg na udzielenie zam6wienia publicznego, w

tym przypadku na wykonanie projektu zalo2ei do planu zaopatrzenia w

ciepfo, energiq elektrycznq i paliwa gazowe tylko wtedy je2eli posiada

zabezpieczone stosowne Srodki finansowe na ten cel.

W zwiqzku z faktem, 2e jeste6my w trakcie przygotowania bud2etu na rok

2020 dokona rozeznania rynku w zakresie przygotowania opisanego

wy2ej projektu i zabezpieczymy stosownE kwotq w bud2ecie gminy.

4.

5.



6.

7.

Decyzja co do zabezpieczenia kwoty na wykonanie projektu zalo2ei do

projektu zafo2ef do planu zaopatrzenia w ciepto energiq elektryczna i

ogrzewanie gazowe bqdzie naleiei do Rady Gminy.

Po opracowaniu projektu oraz przeprowadzeniu stosownych konsultacji i

uzgodnieri Rada Gminy uchwali zatoienia do planu zaopatrzenia w ciepio,

energie elektrycznq i paliwa gazowe rozpatrujqc jednoczeSnie wnioski,

zastrzeienia i uwagi zgtoszone w czasie wykonania projektu zalo2eh do

publicznego wglqdu.

ntem




