
Gmina Mietk6w
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietk6w

tel. 71 316 81 13, fax 71 316 81 84, e-mail: urzad@mietkow. pl

Or.152. 1 .2018

"l#,tiliEiffi-

M ietk6w, dn.04.12.2018 r.

Osoba Prawna Szulc Efekt Sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

54 S,A. ul, Samuela Lindego 1C
30-148 Krak6w

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji

DzialajAc na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz.

U. z 2018 r. poz. 870), po rozpatrzeniu petycji - data wplywu: 11 wrzeSnia 2018 r. w formie

elektronicznej zawiadamiam, co nastQpuje:

Ad. S 1) Gmina lYietk6w nie planuje obecnie oraz w najblizszych latach podj46 pr6by

wdrozenia Systemu ZarzEdzania i Monitorowania Energii.

Ad. 5 1.1) Petycja zosta+a opublikowana w dniu 11 wrzeSnia 2018 r. na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Gminy [4ietk6w : bi p.gminamietkow. pl

Ad. 51.2) cmina Mietk6w nie przewiduje zawiadomienia Petycjodawc6w o ewentualnym

wszczeciu procedury w trybie zam6wie6 publicznych.

Ponadto informuje, i2 petycja wraz z zalqcznika m i zgodnie z RozporzEdzeniem Prezesa Rady

Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz.

U. z 2Ol7 r. fi 74 poz.67), zosta+a zarejestrowana pod znakiem sprawy Or.152.1.2018. Petycja

zostanie zarchiwizowana zgodnie z procedurq wlasciwq dla kategorii archiwalnej ,,A" pod

symbolem klasyfikacyjnym 152, natomiast same zalEcznlki do petycji nie zostanE odrebnie

zarchiwizowane.

Uzasadnienie

W dniu 11 wrzesnia 2018 r. Szulc Efekt sp. z o. o. wraz z 54 S. A. wniosla petycjQ

dotyczqca wdrozenia w gminie Sytemu Zarzadzania i Monitorowania Energii otaz wszczecia

procedury w trybie zam6wie6 publicznych w celu wylonienia firmy wdra2ajqcej System w
przypadku pozytywnej odpowiedzi na petycje. Ponadto strony petycji wniosly o poinformowanie

o terminie wszczQcia procedury.

W bud2ecie Gminy Mietk6w na rok 2018, jak i projekcie budzetu na rok 2019 nie

przewidziano 5rodk6w na realizacjQ Systemu ZarzEdzania i Monitorowania Energii - nadz6r nad

sprawami zwiqzanymi z energiE jest pelniony przez wla6ciwych pracownik6w gminy. R6wnie2 w



najblizszych latach Gmina Mietk6w nie planuje wprowadzenia Systemu, poinformowanie wiQc

stron petycji o terminie ewentualnego wszczQcia procedury zam6wieri publicznych ze wzglqdu na

czasookres planowania byloby trudne do zrealizowania.

Informacja handlowa stanowiqca zalEcznik do petycji, w ocenie organu rozpatrujEcego

petycje nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

- rozpozqdzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej wskazuje jaka dokumentacja moze stanowii

dokumentacjQ nie tworzqcq akt sprawy i w tym przypadku gmina nie jest zobligowana do

przyporzqd kowa n ia wniesionym zalqcznikom klas z wykazu akt.

Otrzymuj4:

1. Adresat

2. a/a

SporzEdzone przezi Jeey Franczyk, tel, 7l/360 49 05, e-mall; jerzy.fra nczyk@ mietkow, pl


