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Szanowny Panie
W związku z petycją złożoną 5 maja br. przez Szulc-Efekt Sp. z o.o.
w sprawie wdrożenia w 2022 r. przez gminę optymalizacji wydatków związanych
z kosztami zakupu energii elektrycznej jako środka poprawy efektywności
energetyczne, wyjaśniam, iż optymalizacja wydatków związanych z kosztami
zakupu energii elektrycznej realizowana jest przez gminę Śrem od dekady,
w postaci udziału w grupie zakupowej energii elektrycznej.
Ponadto,
sukcesywnie
realizowane
są
przedsięwzięcia
termomodernizacyjne i remontowe gminnych budynków użyteczności
publicznej, przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Oprócz prac związanych z dociepleniem budynków, wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej oraz modernizacją źródła ogrzewania, realizowana jest
również modernizacja lub wymiana oświetlenia wewnętrznego w tych
budynkach (wymiana źródeł światła i opraw oświetleniowych na
energooszczędne).
Na bieżąco dokonywana jest analiza zużycia energii elektrycznej i
ponoszonych kosztów dla poszczególnych punktów poboru energii w obiektach
gminnych. W miarę potrzeby przeprowadzany jest proces zmiany sprzedawcy
energii w celu uzyskania wymiernych oszczędności związanych z przynależnością
do danej grupy taryfowej. W latach 2018-2021 przeprowadzono proces zmiany
sprzedawcy energii poprzez rozwiązanie zawartych umów kompleksowych i
zawarcie odrębnych umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla 14
punktów poboru energii. Z kolei, proces odwrotny zastosowano dla jednego
punktu poboru.

W celu ograniczenia strat związanych z poborem energii biernej przez
różne odbiorniki energii elektrycznej, w budynku będącym siedzibą Urzędu
Miejskiego w Śremie zamontowano układ do kompensacji mocy biernej.
Warto nadmienić, że gmina Śrem udziela również wsparcia właścicielom
innych budynków na terenie gminy Śrem na modernizację systemu ogrzewania
w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ww. inwestycji.
W odniesieniu do części petycji dotyczącej ewentualnej sanacji stanu
faktycznego i długofalowego planowania związanego z zagadnieniem własności
instalacji gazowej na terenie gminy informuję, że budowa instalacji gazowej leży
w gestii właściciela nieruchomości, natomiast właścicielem sieci gazowej na
terenie gminy Śrem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., będąca
operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. W związku z powyższym,
nie będąc dysponentem sieci gazowej, gmina Śrem nie ma wpływu na plany
inwestycyjne i modernizacyjne ww. spółki w zakresie infrastruktury sieci
gazowej.
Trwający od ubiegłego roku wzrost cen energii elektrycznej powoduje, że
podobnie, jak inne samorządy, gmina Śrem podejmuje działania zmierzające do
minimalizacji wydatków przeznaczonych na wspomniany cel.

z wyrazami szacunku
Adam Lewandowski
Burmistrz Śremu
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