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Lipce Reymontowskie, dnia 6 listopada 2018 roku

Sz. P.
Podmiot wnoszący Petycję
Osoba prawna:
Adam Szulc – Prezes Zarządu
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 870) w odpowiedzi na Petycję złożoną drogą elektroniczną do Wójta Gminy
Lipce Reymontowskie, za pośrednictwem poczty e-mailowej Urzędu Gminy Lipce
Reymontowskie w dniu 13 września 2018 roku, w sprawie „próby wdrożenia w Gminie –
rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania
Energii”, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, iż przedmiotowa Petycja została
rozpatrzona w następujący sposób:
1. Petycja wraz z załącznikami, zgodnie z Państwa wnioskiem, została zarejestrowana
pod znakiem sprawy RGPiK.152.1.2018.
2. Nie zarchiwizowano załączników do Petycji.
3. Petycja w formie skanu została umieszczona na stronie internetowej Gminy:
www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Urząd Gminy – Petycje w dniu 24 września
2018 roku.
4. W nawiązaniu do poprzedniej odpowiedzi na Petycję z dnia 30 kwietnia 2018 roku
należy stwierdzić, iż Gmina Lipce Reymontowskie podjęła już działania prawne i

faktyczne związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania i Monitorowania Energią
poprzez:
a) podjęcie Uchwały Nr XXX/209/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku przez Radę
Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła
w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lipce Reymontowskie;
b) realizację montażu na 220 budynkach stanowiących własność osób prywatnych
instalacji solarnych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
5. O rozpoczęciu procedury zamówień publicznych ogłaszanych przez Gminę Lipce
Reymontowskie i jej jednostki budżetowe, Urząd Gminy informuje na stronie
internetowej Gminy: www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Informacje bieżące –
Przetargi. Indywidualne powiadamianie ewentualnych uczestników postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na podział zadań jest niemożliwe.

Zgodnie z wnioskiem potwierdzenie otrzymania Petycji oraz niniejsze zawiadomienie
o sposobie rozpatrzenia Petycji zostanie przesłane jedynie drogą elektroniczną na wskazany
przez Państwa adres e-mail: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński
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