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Wiadomości Ratuszowe

DUŻY MOŻE WIĘCEJ
– grupowe zakupy energii
Kiedy kupujemy kilogram
ziemniaków, to cena
detaliczna jaką płacimy
w sklepie jest ustalona
i nie podlega dyskusji.
Po prostu musimy ją zapłacić.
Zupełnie inna jest sytuacja,
gdy kupujemy np. 500
kilogramów ziemniaków - po
pierwsze płacimy wtedy cenę
hurtową (która jest niższa
od detalicznej), a po drugie
możemy negocjować jeszcze
niższą cenę z dostawcą
ziemniaków.

A

by nie stracić poważnego klienta
kupującego 500 kg ziemniaków,
dostawca może być skłonny jeszcze
trochę obniżyć cenę. Takie zachowanie wymuszają prawa ekonomiczne tzw. niewidzialna ręka rynku.
Podobne zachowania i reguły postępowania dotyczą wszystkich towarów rynkowych, nie tylko ziemniaków, ale również
paliwa gazowego i energii elektrycznej.
Mając na uwadze możliwość osiągnięcia wymiernych efektów ﬁ nansowych, Burmistrz Miasta podjął decyzję
o realizacji grupowych zakupów paliwa
gazowego i energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn.
Jest rzeczą oczywistą, że przy zakupie
energii (gazu lub prądu) dla wszystkich
jednostek łącznie (przedszkola, szkoły,
placówki kultury, urzędy, itd.) można

uzyskać korzystniejsze ceny niż kupując
energię dla każdej jednostki z osobna.
W tym celu nawiązano współpracę z wyspecjalizowaną ﬁ rmą Energia Optimum
Sp. z o.o. reprezentującą Gminę Cieszyn.
Grupowe zakupy paliwa gazowego objęły 24 jednostki organizacyjne Cieszyna
i dotyczyły rocznego zużycia gazu w wysokości 2 456 652 kWh. Roczny koszt brutto
wg dotychczasowych cen wyniósł 313 453
zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu
wyłoniono nowego dostawcę, który zaproponował niższą cenę od dotychczasowej.
Zakładając zużycie gazu w jednostkach organizacyjnych Miasta na dotychczasowym
poziomie, oznacza to oszczędność roczną
w wysokości ok. 30 588 zł .
Grupowe zakupy energii elektrycznej, prowadzone są od 2015 r. w ramach
Grupy Zakupowej, której uczestnikami

są jednostki organizacyjne gmin Ziemi
Cieszyńskiej oraz Powiatu Cieszyńskiego. W grudniu 2016 r. ﬁ rma Energia Optimum Sp. z o.o. wynegocjowała nowe, korzystne ceny energii elektrycznej. Nowe
ceny objęły 34 jednostki organizacyjne
Cieszyna, zużywające rocznie na swoje
potrzeby 4 081,5 MWh energii. Roczny
koszt brutto według dotychczasowych
cen, gdyby nie było grupy zakupowej,
wyniósłby 1 031 911 zł.
Zakładając roczne zużycie energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie,
oznacza to oszczędność co najmniej 352
706 zł . zł rocznie.
Podsumowując można powiedzieć, że
racjonalne podejście władz Miasta do zakupów energii przyniosło budżetowi Cieszyna oszczędności prawie 400 000 zł.
BOGDAN FICEK, WYDZIAŁ OŚR

Kluby radnych zapraszają

DYŻURY PRAWNE
I PSYCHOLOGICZNE

Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą pomocą zmienić coś w mieście?
Coś ci się nie podoba? Radni zapraszają
do rozmów w Biurze Rady Miejskiej (Ratusz, II piętro). Klub Radnych Cieszyńska
Inicjatywa Samorządowa (CIS) pełni dyżury w każdą środę w godz. od 16.00 do
17.00 (za wyjątkiem tygodnia, w którym
odbywa się sesja). Radni Cieszyńskiego

Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do
korzystania z bezpłatnych dyżurów
psychologicznych i prawnych, związanych z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie.
DYŻURY PEŁNIONE SĄ
przy ul. Srebrnej 4 Zapisy w MOPS
Cieszyn (ul. Skrajna 5)
lub pod nr. tel. 33 479 49 00.
MOPS

Ruchu Społecznego (CRS) pełnią dyżur
w każdy poniedziałek w godz. od 16.30
do 17.30. Spotkajmy się w działaniu!
UM CIESZYN

POLUB CIESZYN
NA FACEBOOK

fb.com/CieszynRobiWrazenie

