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From: Krzysztof Bońkowski [mailto:kbonkowski@serock.pl]
Sent: Tuesday, January 18, 2022 5:35 PM
To: 'Rada Miejska' <radamiejska@serock.pl>
Cc: Artur Krzysztof Borkowski <burmistrz@serock.pl>
Subject: Interpelacja / Ceny gazu dla mieszkańców w budynkach administrowanych przez MGZGK

Szanowny Panie Burmistrzu,

~
Dziękuję za informacje przekazane w odpowiedzi na moją interpelację, niemniej prosił bym o przekazanie informacji o
które prosiłem w samej interpelacji. Niestety w przekazanej odpowiedzi brakuje mi podstawowych informacji o które
prosiłem.

Doprecyzuję, iż niestety nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie "o ile wzrosną ceny dla naszych mieszkańców" oraz
nieprecyzyjną odpowiedź na pytanie "czy naliczane ceny dla nich ew. przez pośredników (MGZGK) są cenami
detalicznymi dla mieszkańców."

Na pierwsze pytanie mogą Państwo odpowiedzieć porównując cenę gazu obecnie, a cenę gazu sprzed roku. Tym samym
wyliczymy wzrost ceny w poszczególnych latach.
Odnośnie drugiego pytania, nie wiem czy taryfy W4 oraz W5 to taryfy dla mieszkańców, czy firm. Na stronie www PGNIG
nie znalazłem też informacji o ich wysokości. Bez podania samych stawek nie mam możliwości weryfikacji danych, a tym
samym sprawdzenia wyliczeń.
Zgodnie z zapewnieniami rządu, opłaty winny być w wysokości jak dla mieszkańców indywidualnych. Stąd też moja
interpelacja w ww. kwestii gdyż obawiam się, iż stosowana przez Państwa taryfa może być wyższa niż dla lokali
mieszkalnych. Chcąc zapewnić mieszkańcom możliwie jak najniższe ceny gazu, prosiłem o informacje które pozwoliły by

__ mi zgłosić prośbę o ew. dodatkowe działania w ww. sprawie. Ze względu na deklaracje rządu iż cena dla pośrednika
winna być taka sama jak dla mieszkańca, konieczna była by korekta. Nie mając danych w ww. zakresie trudno mi
wnioskować o działania celem zmniejszenia narzutów na naszych mieszkańców.

Jak Pan może podejrzewać, moje pytania zmierzają do oszacowania wzrostu kosztów dla poszczególnych lokali, oraz
oszacowania jak przełoży się to na sytuację finansową najuboższych mieszkańców. Celem jest ew. zastanowienie się nad
działaniami osłonowymi, teraz i w przyszłości.

Stąd też proszę o informację:
1) ,,0 ile wzrosną ceny gazu dla naszych mieszkańców" - proszę o podanie wzrostu %
2) "czy naliczane ceny dla mieszkańców ew. przez pośredników (MGZGK) są cenami detalicznymi dla

mieszkańców." - doprecyzowując, czy stawka jest firmowa, czy jak dla lokali indywidualnych. Proszę o podanie
aktualnej stawki za 1m3 oraz stawki sprzed roku którą placl MGZGK z wyszczególnieniem innych opłat, celem
porównania taryf.
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"3} prosił bym poza powyższym o wyrażenie średniego miesięcznego wzrostu opłat za media na teraz średniej
wielkości lokal mieszkalny (np. 55m2) - chodzi o uchwycenie kosztu gazu jako wzrost w PLN, w przeliczeniu na
średniej wielkości lokal.

4} Prosił bym również o informację o ilości złożonych wniosków na dodatek osłonowy. Jednocześnie prosił bym o
informację, czy gmina lub OPS podejmowała działania promocyjne ww. dostatku?

Jednocześnie w przypadku opłacania wyższych stawek przez MGZGK niż mieszkańcy indywidualni wnoszę O PILNE
DZIAŁANIE mające na celu obniżenie stawki gazu obecnie, jak i w poprzednich latach (nawet z zapłaconych już
rachunków), ze względu na fakt, iż pośrednik nie zarabia na mediach, a jedynie ułatwia ich dystrybucję na gospodarstwa
domowe mieszkańców. Zgodnie z deklaracjami rządu, MGZGK winien mieć stawkę nie "firmową" - wyższą, a jak dla
"mieszkańca" - preferencyjną. Jednocześnie ze względu na fakt, iż PGNIG narzuca Państwu ową taryfę, trzeba byłoby
porównać, czy jest ona korzystniejsza, czy też nie, względem rozwiązań dla gospodarstw indywidualnych. Stąd moje
pytania i zainteresowanie ww. sprawą.
Jeżeli jednocześnie nie prowadzili Państwo akcji promocyjnej "dodatku osłonowego", proszę o jej jak najszybsze
uruchomienie - plakaty w OPS i Urzędzie, artykuł w prasie lokalnej, banner na barierkach OPS.

Zobowiązany będę za pilną informację i podjęcie działań o które wnioskuję.

Z poważaniem

Krzysztof E.Bońkowski
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Innowacji i Bezpieczeństwa
Radny Rady Miejskiej w Serocku

Biuro: 05-140 Serock I ul.Pultuska 56
tel: +48 533 266 200 I fax: +48 (22) 266-02-20
email: kbonkowski@serock.pllwwwJacebook.com/krzysztof.edward.bonkowski
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"J, Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

From: Rada Miejska [mailto:radamiejska@serock.pl]
Sent: Tuesday, January 18, 2022 11:44 AM
To: kbonkowski@serock.pl
Subject: Odpowiedź - interpelacja

Witam
W załączeniu przesyłam Panu odpowiedź na interpelację w spr. wzrostu cen gazu.

Z poważaniem
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MIASTO I GMINA

PATRYCJA SEROKA

URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU

ul. Rynek 21, 05-140 Serock

tel. 227828813, www.serock.pl
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