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W odpowiedzt na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnta 16.09.2013 r.,

dotyczący kwestii zakupów przez Gminę Garbow wody i ewentualnych innych towarów lub

usług atakŻe zobowiązań podatkowych firmy Energotrade Sp. z o.o. informuję co następuje:

t. Faktury wystawione przez Energotrade Spółkę z o.o. nie stanowią dokumentu

urzędowego W- rozumieniu arl. 3 ust. 1 pkt 2 i arl. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji

publicznej wobec czego nie są informacją publiczną i brak jest podstaw do ich

udostepnienia w trybie przewidzianym dla udostepnienia informacji publicznej.

Udzielenie intbrmacji dotyczącej ilości wody zakupionej ptzez Gminę Garbów od

Energotrade Sp. z o.o. W poszczególnych miesiącach przez cały okres współpracy wrazZ

podaniem starł'ek za metr sześcienny wymaga przetworzenia informacji. Informacja w

tym zakresie nie moŻe być udzielona w terminie i4 dni z Uwa1l na konieczność

sporządzenia zestawień w oparciu o dokumenty archiwalne co wymaga duzego nakładu

pracy i jest niemozliwe do wykonania w terminie 14 dni. Utząd Gminy Garbów

dysponuje ograniczoną |tczba pracowników, ktorzy zobowiązani są w pierwszej

kolejności do wykonywania biezących zadań niezbędnych do sprawnego funkcjonowania

urzędu t załatwtanta istotnych indywidualnych Spraw mieszkańców. Udzielenie

informacji w terminie 14 dni wymagałoby wydania właściwym pracownikom Urzędu

polecenia placy w godzinach nadliczbowych' Urząd nie dysponuje jednak środkami

budzetowymi, które pozwalałyby na wypłatę pracownikom dodatkowego wynagrodzenia

z t1'tułu pracy w godzinach nadliczbowych. Byłoby to takŻe niezasadne z uwagi na

obowiązek dbania o dyscyplinę finansów publicznych i konieczność przesunięcia na ten

cel środków finansowych np. z inwestycji istotnych dla rozwoju Gminy GarbÓw. W

związku z povłyŻszym na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji

2.



publicznej informuję, że informacja publiczna w iłryżej wskazanym zakresie zostanie

udzielona niez:włocznie po jej ptzetworzeniu w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.

3. Informuję, Że Gmina Garbów nigdy nie posiadała zadnych wierzytelnoŚci

cywilnoprawnych wobec Społki Energotrade. Wniosek o udzielęnie informacji publicznej

w zakresie podania wartości podatkow naleznych Gminie Garbów od Energotrade Sp. z

o.o. zostanie rozstrzygnięty odrębnie w drodze decyzji administracyjnej.

4. Wniosek o podanie wartości wpłaconych przez Energotrade Sp. z o.o. kwot z t1'tułu

należnych podatków zostanie rozsttzygnięty odrębnie w drodze decyzjt administracyjnej.

5' Wniosek o udzielenie infbrmacji na temat wartości wpłaconych przez Gminę Garbow-

kwot z tytułu zakupu wody i wszelkich innych ewentualnych zakupow od firmy

Energotrade Sp. Z o.o. nie moze byc zaŁatwiony w terminie 14 dni z uwagi na

koniecznośc sporządzenia zestawień w oparciu o dokumenty archiwalne co W}'maga

duzego nakładu pracy i jest niemoŻliwe do wykonania w terminie 14 dni. IJruąd Gminy

Garbow dysponuje ograniczonąllczba pracowników, którzy zobowl'ązani są w pierwszej

kolejnoŚci do wykonywania bieŻących zadan niezbędnych do sprawnego funkcjonowania

urzędu i załatwiania istotnych indywidualnych Splaw mieszkańców. Udzielenie

informacji w terminie 14 dni wymagałoby wydania właściwym pracownikom Urzędu

polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. lJrząd nie dysponuje jednak środkami

budzętowymi, które pozw'alałyby na wypłatę pracownikom dodatkowego wynagrodzenia

z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Byłoby to takŻę niezasadne z uwagi na

obowiązek dbania o dyscyplinę finansów publicznych i konieczność przesunięcia na ten

cel środków finansowych np. z inwestycji istotnych dla rozwoju Gminy Garbów. W

zwtązku z powryŻszYm na podstawie ar1. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji

publicznej informuję, ze informacja publiczna w wyŻej wskazanym zakresie Zostanie

udzielona ntezwłocznie po jej przetworzeniu w terminie do dnia 30 listopada2}I3 r.

6. Infbrmuję, ze Energotrade Spółka Z o.o. nie figuruje w ewidencji podatników Gminy

Garbow i nie cląŻą na niej Żadne zobowtązania lub zaległoŚci podatkowe wobec Gminy

Garbów.

7. W załączeniu przekazuje kopię umowy zawafisj z Energotrade Sp. z o.o. na zakup wody.

8. Gmina Garbow nigdy nie posiadała i nie posiada obecnie Źadnych wierzytelności

c-vwilnoprawnych wobec Energotarade Spółka Z o.o. Wobec tego zadne zaległości z

tytułu takich wierzytelnoŚci nie mogły wystąpić i wniosęk o w5'danie kopii dokumentów



/

\Ą' t-Ym zakresie jest bezprzedmiotowy nie moŻna bowiem Żądać dostarczenia

dokumentów. które nie istnieją. Wniosek o dostarczenie kopii dokumentów

ewentualnych wezwan do zapłaty, decyzji administracyjnych ttp. zmlerzających do

odzyskania ptzez Gminę Garbów od firmy Energotrade Sp. o.o. zaległych kwot podatku

lub innych należności zostanie rozstrzygnięty odrębnie w drodze decyzji

administracyjnej.

9. W zaŁączeniu przekazuję kopie badań wody na uję,;iu w Zagrodach.

l0' Wójt Gmin5,' Garbów nigdy nie dokonywaŁ Żadnych umorzeń podatków lokalnych

naleznych od Energotrade Sp. Z o.o. Spółka Energotrade nie była zadłuzona wobec

Gminy z tytuŁu zadnych wierzytelności cywilnoprawnych wobec czega nie mogła

nastąpić ich redukcja.

11.W latach 1990 - 2012 Gmina Garbów zakupywała wodę w celu dalszej odsprzedazy

odbiorcom indywidualnym Z, terenu Gminy od następujących podmiotów:

- Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia Garbów,

- Cukrownia Garbórł,S.A. w Garbowie"

- Cukier Małopolski S. A.,

- Inwest Energv Społka Z o.o. w Warszawie,

- Energotrade Społka Z o.o. w Warszawie,

- Enekoinwest S.A. w Warszawie.

Wszystkie zakupy był"v dokonywane z ujęcia wody zlokalizowanego w Zagrodach,

należącego do przedsiębiorstwa państwowego Cukrownia Garbórł', następnie

SprYwatyzowanego i zlikwidowanego. Po likwidacji Cukrowni Garborł' woda była

zakupywana od kolejnych posiadaczy ujęcia wody. W latach 9O-tych XX wieku

ówczesny wójt Gminy Garbów Zdzlsław Niedbała przystępując do budowy sieci

wodociągowej nie uznał za konieczne unieza|eżnienie Gminy od dostaw wody z ujęcia

Cukrowni Garbów i została podłączona do niego nowa sieć wodociągowa. W chwili

pr5lwatyzac1i Cukrowni GarbÓw ówczesny wóit Gminy Garbow Zdzisław Niedbała nie

podjął Żadnych działan zmieruających do ewentualnego l*1lłączenia ujęcia wody w

Zagrodach z prywatyzacji i jego nabycia na własnośc Gminy Garbow. Po objęciu

stanowiska wójta przez Kazimterza Firleja podjęto czynnoŚci zmterzające do

zmniejszenia poboru wody z ujęcia w Zagrodach. W tym celu wybudowano spinkę

wodociągową z Przybysławic do Borkowa. Umozliwiło to przełączenie znacznej częŚci



dotychczasowych odbiorców wody z ujęcla Zagrody na ujęcie w Borkowie. Tym Samym

zmniejszono skalę zakupów wody z u1ęcia w Zagrodach celem dalszej odsprzedazy

mieszkańcom Gminy. Ze względuna ogranlczona moc ujęcia wody w Borkowie nie była

mozliwa całkowita rczygnacja z zaopatrzenia w wodę z ujęcta w Zagrodach. Całkowita

rezygnacja z tego ujęcia Wymaga duzych nakładów inwestycyjnych i jest nieuzasadniona

ekonomicznie a takze społecznie. Nalezy pamiętać, że ujęcie wody w Zagrodach ma

największą wydajnoŚć ze wszystkich ujęc na tęrenie Gminy Garbow i stanowi rezerwę na

wypadek poj awienia się inwestorów zainteresowanych budową zakładórł, wymagaj ących

zaopatrzenta w wodę, np. przetwórni owocowo-warzywnych. na terenie po

zlikwidowanej Cukrowni Garbów. W przypadku zamknięcia ujęcia w Zagrodach Gmina

Garbów nie byłaby w stanie zapewnic dostaw wody do takich zakładow bez budowy

całkowicie nowego ujęcia, co wymagałoby ogromnych nakładów finansowych i

przeprowadzenia skomplikowanej i długotrwałej procedury formalno-prawnej. Wobec

powyzszego doprowadzenl.e do zamknięcie ujęcia wody w Zagrodach byłoby działaniem

nieodpowiedzia|nym, krótkowzrocznym I sprzecznym Z interesem Gmin1, Garbów z

uwagi na stworzenie bariery dla nowych inwestycji. W interesie mieszkańców Gminy jest

zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji, zwłaszcza po

dotkliwej ekonomicznie i społecznie stracie jaką była likwidacja Cukrowni Garbów.

12. Wniosek o udzielenie informacii na temat całkowitych kosztów utrzymanta wodociągów

będących własnością Gminy Garbów za Lata 2002-2012, oddzielnie dla każdego roku

wymaga ptzetworzenia informacji. Informacja w tym zakresie nie moŻe być udzielona w

terminie 14 dni zuwagi na konieczność sporządzenia zestawień w oparciu o dokumenty

archiw-alne oraz wyodrębnia z ogólnych kosztów prowadzenia gospodarki wodno-

ściekowej kosztów dotyczących tylko wodociągu. Wymaga to bardzo duzego nakładu

pracy i jest niemożliwe do wykonania w terminie 14 dni. IJrząd Gminy Garbów

dysponuje ograniczoną |iczbą pracowników, ktorzy zobowiązani Są W pierwszej

kolejności do wykonywania biezących zadan niezbędnych do sprawnego funkcjonowania

urzędu t załatwtania istotnych indywidualnych Splaw mieszkańców. Udzielenie

in1brmacji w terminie 14 dni wymagałoby wydania właściwym pracownikom Urzędu

polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. IJrząd nie dysponuje jednak środkami

budzetowymi, które pozwalałyby na wypłatę pracownikom dodatkowego wynagrodzenia

z \Ątłłu pracy w godzinach nadliczbowych. Byłoby to także niezasadne z uwagi na

obowiązek dbania o dyscyplinę finansów pubiicznych i konieczności przesunięcia na ten



cel środkow finansowych np. z inwestycji istotnych dla rozwoju Gminy Garbów. W

związku z povuryŻszym na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji

publicznej infbrmuję, ze informacja publiczna w wyŻej wskazanym zakresie zostanie

udzielona nięzwłocznie po jej przetwotzeniu w terminie do dnia 30 listopada2013 r.

13. Wniosek o udzielenie informacji na temat ilości wody dostarczonej w latach 2002-2012

za pośrednictwem wodociągu komunalnego do wszystkich odbiorców nie moze być

załatwiony w terminie 14 dni z uwagi na koniecznoŚć sporządzenia zestawień w oparciu

o dokumenty archiwalne co wymaga dużego nakładu pracy i jest niemozliwe do

wykonania w terminie 14 dni. |Jrząd Gminy Garbow dysponuje ograniczoną |iczbą

pracowników, którzy zobowtązani są w pierwszej kolejności do wykonywania bieżących

zadatl niezbędnych do Sprawnego funkcjonowania urzędu i załatvłlania istotnych

indywidualnych Spraw mieszkańców. Udzielenie informacji w terminie I4 dni

w1.magałoby wydania właŚciwym pracownikom Urzędu polecenia placy w godzinach

nadliczbowy ch. tJrząd nie dysponuje jednak środkami budżetowymi, które pozwalałyby

na wypłatę pracownikom dodatkowego wynagrodz ęnia z ty'tułu pracy w godzinach

nadliczbowych. Byłoby to takŻe niezasadne z uwagi na obowiązek dbania o dyscyplinę

finansów publicznych i koniecznoŚć przesunięcia na ten cel środków finansowych np. z

inwestycji istotnycl'l dla rozwoju Gminy Garbów. W związku zpowyŻszym na podstawie

aft. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informap, Że informacja

publiczna w wyŻej wskazanym zakresie zostanie udzielona niezwłocznie po jej

przetworzeniu w terminie do dnia 30 listopadaŻ)I3 r'

Kazintierz' Firlej
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