
URZĄD GMINY OSTRÓDA 
 

14-100 Ostróda,  ul.  Jana II I  Sobieskiego 1 , tel .  (89) 676 07 80,  fax. (89) 676 07 90 
http://www.gminaostroda.pl                                                      e-mail: sekretariat@gminaostroda.pl 

 

Ostróda, dnia 20.05.2022 r. 

 

 

 

Szulc-Efekt sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa 

poprawa.efektywnosci.energetycznej@samorzad.pl 

 

 W związku z otrzymaną w dniu 4.05.2022 r. petycją złożoną w trybie ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 870) w wersji elektronicznej na urzędowy 

adres Gminy Ostróda: sekretariat@gminaostroda.pl , zgodnie z art. 13 cyt. Ustawy 

zawiadamiam o sposobie jej załatwienia: 

 Wniesiona petycja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Ostróda w dniu 05.05.2022 r. zgodnie z delegacją art. 8 cyt. Ustawy. 

 Pytanie 1. gdzie Gmina opublikowała informację o stosowanych środkach poprawy 

efektywności energetycznej - zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3  Ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r)   ? 

 Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 

(Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności 

energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości), publikacja przedmiotowych informacji odbywa się w sposób zwyczajowo 

przyjęty tj. na stronie promocyjnej gminy np: http://www.gminaostroda.pl/budowa-instalacji-

fotowoltaicznych-w-gminie-ostroda 

 Pytanie 2. wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie dołączenia do 

udzielonej odpowiedzi odnośnych skanów źródłowych dokumentów księgowych (faktur 

VAT) za ostatni okres rozliczeniowy - z których wynikać będą koszty jakie poniosła Gmina 

w zakresie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej.  

 Odpowiedź: 

W załączeniu dołączono wykaz i zestawienie kosztów z programu księgowego dla 

operatorów PGE Obrót SA, TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. i Energa Operator, a także 

obowiązujące stawki za sprzedaż energii.  

 Pytanie 3. danych kontaktowych Urzędnika (Wydziału lub Spółki Komunalnej), który w 

zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy związane 

coroczną poprawą efektywności energetycznej  - sensu largo   - scilicet:  (Imię i nazwisko, 

adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika)  

 Odpowiedź: 

Artur Jabłonka, informatyk@gminaostroda.pl, 896760727, Starszy Informatyk. 

 Pytanie 4. kto jest   właścicielem instalacji gazowej właściwej miejscowo dla terenu 

gminy? (w tym przypadku wnioskodawca ma na myśli nazwę odnośnego 

Podmiotu/firmy/etc) 

 Odpowiedź: 

Spółka EI. Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9.   

OSO.152.1.2022 

http://www.gminaostroda.pl/
mailto:urzad@gminaostroda.pl
mailto:informatyk@gminaostroda.pl
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Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla J001 → KGŁ → 2022 → od  do
OpisZnacznikMaWnKlasyfikacjaKontoData pozycjiLp. tNumer dekretu t

Dziennik : DZW

Pozycja księgowa : 1

zobowiązanie 2021 TauronINN26 373,36 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-01-03121/BO/BO/1/00/2022

zobowiązanie 2021 TauronINN8 393,54 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-03121/BO/BO/1/00/2022

zobowiązanie 2021 TauronINN109,55 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-01-03121/BO/BO/1/00/2022

zobowiązanie 2021 TauronINN3 494,59 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-03121/BO/BO/1/00/2022

zobowiązanie 2021 TauronINN4 180,08 zł0,00 zł750-75023-4260W-901000W201-0000052022-01-03121/BO/BO/1/00/2022

Pozycja księgowa : 9

energia elek.INN0,00 zł233,68 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-1069/WB/WB/4/01/2022

Pozycja księgowa : 10

energia elektrycznaINN0,00 zł4 180,08 zł750-75023-4260W-901000W201-0000052022-01-11610/WB/WB/5/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł42,48 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-111910/WB/WB/5/01/2022

Pozycja księgowa : 12

energia elek.INN0,00 zł1 763,24 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-12412/WB/WB/6/01/2022

Pozycja księgowa : 13

energia elektrycznaINN0,00 zł28,94 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-01-131313/WB/WB/7/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł967,45 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-131313/WB/WB/7/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł736,42 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-131313/WB/WB/7/01/2022

energia elektryczna zestawienie fak.INN0,00 zł20,90 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-131413/WB/WB/7/01/2022

energia elektryczna zestawienie fak.INN0,00 zł24 801,56 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-131513/WB/WB/7/01/2022

Pozycja księgowa : 14

energia elek.INN0,00 zł434,04 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-14114/WB/WB/8/01/2022

energia elek.INN0,00 zł80,61 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-01-14314/WB/WB/8/01/2022

energia elek.INN0,00 zł1 247,81 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-14414/WB/WB/8/01/2022

Pozycja księgowa : 17

energia elek.INN0,00 zł729,49 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-17617/WB/WB/9/01/2022

energia elek.INN0,00 zł729,50 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-17617/WB/WB/9/01/2022

Pozycja księgowa : 32

energia elek.INN0,00 zł381,46 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-20832/WB/WB/12/01/2022

energia elek.INN0,00 zł381,46 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-20832/WB/WB/12/01/2022

energia elekINN0,00 zł3,61 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-20932/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł2,39 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-201032/WB/WB/12/01/2022

103 266,55 zł101 815,64 zł
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OpisZnacznikMaWnKlasyfikacjaKontoData pozycjiLp. tNumer dekretu t
energia elektrycznaINN0,00 zł441,26 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-201132/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł830,78 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-201232/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł830,78 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-201232/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 552,86 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-201332/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 552,87 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-201332/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł262,74 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-201432/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł288,37 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-201532/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1,89 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-201632/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł24,45 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-201732/WB/WB/12/01/2022

Pozycja księgowa : 34

energia elek.INN66,76 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000052022-01-24134/FZ/FZ/1/01/2022

Pozycja księgowa : 35

energia elek.INN0,00 zł66,76 zł710-71035-4260W-901000W201-0000052022-01-24435/WB/WB/13/01/2022

Pozycja księgowa : 36

energia elek.INN151,66 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-01-25136/PK/PK/16/01/2022

energia elek.INN260,59 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-25236/PK/PK/16/01/2022

energia elek.INN33,04 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-01-25336/PK/PK/16/01/2022

energia elek.INN80,24 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-01-25436/PK/PK/16/01/2022

Pozycja księgowa : 37

energia elek.INN0,00 zł3,31 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-01-25537/WB/WB/14/01/2022

energia elek.INN0,00 zł76,93 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-01-25637/WB/WB/14/01/2022

energia elek.INN0,00 zł151,66 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-01-25737/WB/WB/14/01/2022

energia elek.INN0,00 zł260,59 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-25937/WB/WB/14/01/2022

energia elek.INN0,00 zł33,04 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-01-251437/WB/WB/14/01/2022

Pozycja księgowa : 43

energia elek.INN125,81 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-26143/PK/PK/22/01/2022

energia elek.INN125,82 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-26143/PK/PK/22/01/2022

energia elek.INN544,77 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-26243/PK/PK/22/01/2022

energia elek.INN965,78 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-26343/PK/PK/22/01/2022

Pozycja księgowa : 45

energia elek.INN0,00 zł965,78 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-26445/WB/WB/15/01/2022

energia elek.INN0,00 zł125,81 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-26545/WB/WB/15/01/2022

103 266,55 zł101 815,64 zł
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OpisZnacznikMaWnKlasyfikacjaKontoData pozycjiLp. tNumer dekretu t
energia elek.INN0,00 zł125,82 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-26545/WB/WB/15/01/2022

energia elek.INN0,00 zł544,77 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-26545/WB/WB/15/01/2022

Pozycja księgowa : 48

energia elek.INN905,48 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-27148/PK/PK/26/01/2022

energia elek.INN350,68 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-27248/PK/PK/26/01/2022

energia elek.INN350,67 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-27248/PK/PK/26/01/2022

energia elek.INN299,59 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000052022-01-27348/PK/PK/26/01/2022

Pozycja księgowa : 49

energia elek.INN0,00 zł299,59 zł710-71035-4260W-901000W201-0000052022-01-27349/WB/WB/16/01/2022

energia elek.INN0,00 zł350,68 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-271049/WB/WB/16/01/2022

energia elek.INN0,00 zł350,67 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-271049/WB/WB/16/01/2022

energia elek.INN0,00 zł905,48 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-271449/WB/WB/16/01/2022

Pozycja księgowa : 50

energia elek.INN28,70 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-01-28150/PK/PK/27/01/2022

Pozycja księgowa : 52

energia elek.INN0,00 zł28,70 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-01-28652/WB/WB/17/01/2022

Pozycja księgowa : 56

energia ele.INN235,92 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-01-31156/PK/PK/32/01/2022

energia ele.INN1 062,15 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-31156/PK/PK/32/01/2022

energia ele.INN899,50 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-31256/PK/PK/32/01/2022

Pozycja księgowa : 57

energia elek.INN0,00 zł899,50 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-312657/WB/WB/18/01/2022

energia elek.INN0,00 zł235,92 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-01-312757/WB/WB/18/01/2022

energia elek.INN0,00 zł1 062,15 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-312757/WB/WB/18/01/2022

Pozycja księgowa : 60

korekta opłat za energię elektryczną 

oświetlenie uliczne
INN0,00 zł-26 373,36 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-31260/PK/PK/34/01/2022

korekta opłat za energię elektryczną 

oświetlenie uliczne
INN0,00 zł26 373,36 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-01-31460/PK/PK/34/01/2022

Pozycja księgowa : 65

energia elekINN1 758,77 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-01-31165/PK/PK/39/01/2022

energia elek.INN1 758,77 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-01-31165/PK/PK/39/01/2022

Pozycja księgowa : 73

103 266,55 zł101 815,64 zł
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OpisZnacznikMaWnKlasyfikacjaKontoData pozycjiLp. tNumer dekretu t
energia elek.INN0,00 zł1 758,77 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-02-02873/WB/WB/20/02/2022

energia elek.INN0,00 zł1 758,77 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-02973/WB/WB/20/02/2022

Pozycja księgowa : 77

energia elek.INN3 265,98 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-07177/PK/PK/46/02/2022

Pozycja księgowa : 82

energia elek.INN0,00 zł22,35 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-07782/WB/WB/23/02/2022

energia elek.INN0,00 zł2 601,93 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-07882/WB/WB/23/02/2022

energia elek.INN0,00 zł641,70 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-07982/WB/WB/23/02/2022

Pozycja księgowa : 89

energia elek.INN178,67 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000052022-02-11389/PK/PK/54/02/2022

energia elek.INN112,84 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000052022-02-11489/PK/PK/54/02/2022

Pozycja księgowa : 90

energia elektrycznaINN0,00 zł178,67 zł926-92605-4260W-901000W201-0000052022-02-11290/WB/WB/26/02/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł112,84 zł926-92605-4260W-901000W201-0000052022-02-11390/WB/WB/26/02/2022

Pozycja księgowa : 94

energia elektrycznaINN218,88 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-15194/PK/PK/56/02/2022

energia elektrycznaINN4,94 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-02-15394/PK/PK/56/02/2022

Pozycja księgowa : 95

energia elektrycznaINN0,00 zł4,94 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-02-15495/WB/WB/28/02/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł218,88 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-15795/WB/WB/28/02/2022

Pozycja księgowa : 99

energia elek.INN2 828,19 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-17199/PK/PK/58/02/2022

Pozycja księgowa : 100

energia elektrycznaINN0,00 zł568,62 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-1712100/WB/WB/30/02/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł2 259,57 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-1713100/WB/WB/30/02/2022

Pozycja księgowa : 103

energia elek.INN980,91 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-211103/PK/PK/59/02/2022

Pozycja księgowa : 105

energia elektrycznaINN0,00 zł980,91 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-2111105/WB/WB/32/02/2022

Pozycja księgowa : 108

energia elektrycznaINN409,79 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-02-221108/PK/PK/63/02/2022

energia elektrycznaINN409,80 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-221108/PK/PK/63/02/2022

Pozycja księgowa : 110

103 266,55 zł101 815,64 zł
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OpisZnacznikMaWnKlasyfikacjaKontoData pozycjiLp. tNumer dekretu t
energia elektrycznaINN0,00 zł409,79 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-02-226110/WB/WB/33/02/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł409,80 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-226110/WB/WB/33/02/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł325,34 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-02-2211110/WB/WB/33/02/2022

Pozycja księgowa : 114

energia  elek.INN262,08 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-02-241114/PK/PK/66/02/2022

Pozycja księgowa : 115

energia elekINN0,00 zł262,08 zł900-90015-4260W-901000W201-0000052022-02-243115/WB/WB/35/02/2022

Pozycja księgowa : 126

energia elektrycznaINN526,81 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-284126/PK/PK/73/02/2022

energia elek.INN33,62 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-02-288126/PK/PK/73/02/2022

energia elek.INN1 303,62 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-02-2812126/PK/PK/73/02/2022

Pozycja księgowa : 128

energia elek.INN234,54 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-02-2811128/PK/PK/75/02/2022

Pozycja księgowa : 137

wnergia elektrycznaINN0,00 zł1 303,62 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-016137/WB/WB/38/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł33,62 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-03-018137/WB/WB/38/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł526,81 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-0126137/WB/WB/38/03/2022

Pozycja księgowa : 139

energia elek.INN0,00 zł234,54 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-0211139/WB/WB/39/03/2022

Pozycja księgowa : 145

energia elekINN1 944,22 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-073145/PK/PK/88/03/2022

Pozycja księgowa : 146

energia elek.INN0,00 zł1 944,22 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-0715146/WB/WB/42/03/2022

Pozycja księgowa : 156

energia elek.INN34,06 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-03-101156/PK/PK/94/03/2022

energia elek.INN1 141,24 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-101156/PK/PK/94/03/2022

Pozycja księgowa : 157

energia elek.INN0,00 zł34,06 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-03-1016157/WB/WB/45/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 141,24 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-1016157/WB/WB/45/03/2022

Pozycja księgowa : 162

energia elek.INN41,31 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-112162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN1 231,99 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-118162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN1 231,98 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-118162/PK/PK/99/03/2022

103 266,55 zł101 815,64 zł
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Pozycja księgowa : 163

energia elekINN0,00 zł41,31 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-1111163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 231,99 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-1123163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 231,98 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-1123163/WB/WB/46/03/2022

Pozycja księgowa : 170

energia elek.INN1 915,42 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-155170/PK/PK/103/03/2022

Pozycja księgowa : 171

energia elek.INN0,00 zł1 915,42 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-154171/WB/WB/48/03/2022

Pozycja księgowa : 173

energia elektryczna klatka schodowa

Stare Jabłonki ul. Kolejowa 2
INN55,46 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-03-161173/PK/PK/104/03/2022

Pozycja księgowa : 174

energia elek.INN0,00 zł55,46 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-03-162174/WB/WB/49/03/2022

Pozycja księgowa : 177

opłata dystrybucyjna energia 

elektryczna
INN1 038,74 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-171177/PK/PK/106/03/2022

opłata dystrybucyjna energia 

elektryczna
INN1 038,75 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-171177/PK/PK/106/03/2022

Pozycja księgowa : 181

energia elektrycznaINN0,00 zł1 038,74 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-1713181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 038,75 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-1713181/WB/WB/50/03/2022

Pozycja księgowa : 183

energia elektrycznaINN429,16 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-181183/PK/PK/111/03/2022

Pozycja księgowa : 184

energia elektrycznaINN0,00 zł429,16 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-1822184/WB/WB/51/03/2022

Pozycja księgowa : 188

energia elektrycznaINN128,38 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-211188/PK/PK/114/03/2022

energia elektrycznaINN128,39 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-211188/PK/PK/114/03/2022

energia elektrycznaINN1 899,90 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-212188/PK/PK/114/03/2022

energia elektrycznaINN1 899,90 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-212188/PK/PK/114/03/2022

Pozycja księgowa : 190

energia elektrycznaINN0,00 zł128,38 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-2115190/WB/WB/52/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł128,39 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-2115190/WB/WB/52/03/2022

103 266,55 zł101 815,64 zł
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energia elektrycznaINN0,00 zł1 899,90 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-2115190/WB/WB/52/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 899,90 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-2115190/WB/WB/52/03/2022

Pozycja księgowa : 196

energia elektrycznaINN281,45 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-231196/PK/PK/120/03/2022

energia elektrycznaINN991,11 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-232196/PK/PK/120/03/2022

Pozycja księgowa : 197

energia elektrycznaINN0,00 zł991,11 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-2310197/WB/WB/54/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł281,45 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-2310197/WB/WB/54/03/2022

Pozycja księgowa : 199

energia elek.INN34,77 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-03-243199/PK/PK/122/03/2022

Pozycja księgowa : 200

ene.elek.INN0,00 zł34,77 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-03-244200/WB/WB/55/03/2022

Pozycja księgowa : 203

energia elek.INN402,21 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-255203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN402,21 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-255203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN742,34 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-256203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN562,55 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-257203/PK/PK/124/03/2022

energia elek. - netto - VAT do 

odliczenia
INN399,73 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000052022-03-258203/PK/PK/124/03/2022

energia elek. - netto - VAT do 

odliczenia
INN66,80 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000052022-03-259203/PK/PK/124/03/2022

Pozycja księgowa : 204

energiaINN0,00 zł66,80 zł710-71035-4260W-901000W201-0000052022-03-253204/WB/WB/56/03/2022

energiaINN0,00 zł562,55 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-254204/WB/WB/56/03/2022

energiaINN0,00 zł399,73 zł710-71035-4260W-901000W201-0000052022-03-254204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł402,21 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-257204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł402,21 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-257204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł742,34 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-257204/WB/WB/56/03/2022

Pozycja księgowa : 209

energiaINN1 176,22 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-291209/PK/PK/127/03/2022

Pozycja księgowa : 226

energia elek.INN1 524,07 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-315226/PK/PK/138/03/2022

energia elek.INN1 524,08 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-315226/PK/PK/138/03/2022

103 266,55 zł101 815,64 zł
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energia elek.INN2 144,82 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-317226/PK/PK/138/03/2022

energia elek.INN719,70 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-317226/PK/PK/138/03/2022

Pozycja księgowa : 229

energia elektrycznaINN171,51 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000052022-03-316229/PK/PK/141/03/2022

energia elektrycznaINN120,44 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000052022-03-317229/PK/PK/141/03/2022

energia elektrycznaINN23,35 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-03-319229/PK/PK/141/03/2022

Pozycja księgowa : 230

energia elek.INN175,47 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-03-317230/PK/PK/142/03/2022

energia elek.INN1 101,43 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-03-317230/PK/PK/142/03/2022

Pozycja księgowa : 233

energia elektrycznaINN0,00 zł719,70 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-048233/WB/WB/62/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł2 144,82 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-048233/WB/WB/62/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 524,07 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-04-049233/WB/WB/62/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 524,08 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-049233/WB/WB/62/04/2022

Pozycja księgowa : 238

energiaINN0,00 zł171,51 zł926-92605-4260W-901000W201-0000052022-04-0619238/WB/WB/64/04/2022

energiaINN0,00 zł120,44 zł926-92605-4260W-901000W201-0000052022-04-0620238/WB/WB/64/04/2022

energiaINN0,00 zł23,35 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-0623238/WB/WB/64/04/2022

Pozycja księgowa : 245

energiaINN0,00 zł175,47 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-04-0715245/WB/WB/65/04/2022

energiaINN0,00 zł1 101,43 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-04-0715245/WB/WB/65/04/2022

Pozycja księgowa : 265

energiaINN872,45 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-131265/PK/PK/165/04/2022

Pozycja księgowa : 266

energia elektrycznaINN0,00 zł872,45 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-1322266/WB/WB/69/04/2022

Pozycja księgowa : 275

energia elektrycznaINN294,66 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-04-151275/PK/PK/171/04/2022

Pozycja księgowa : 276

energia elektrycznaINN0,00 zł294,66 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-04-153276/WB/WB/71/04/2022

Pozycja księgowa : 281

energia elektrycznaINN2 596,84 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-201281/PK/PK/173/04/2022

Pozycja księgowa : 283

energia elektrycznaINN0,00 zł1 996,81 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-209283/WB/WB/73/04/2022

103 266,55 zł101 815,64 zł
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Pozycja księgowa : 295

energia elektrycznaINN566,26 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-04-2613295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN566,26 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-2613295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN956,02 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-2614295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN869,50 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-04-2615295/PK/PK/181/04/2022

Pozycja księgowa : 297

energia elektrycznaINN0,00 zł869,50 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-04-263297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł566,26 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-04-264297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł566,26 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-264297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł956,02 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-04-264297/WB/WB/77/04/2022

Pozycja księgowa : 302

energia elektrycznaINN31,46 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-04-285302/PK/PK/184/04/2022

Pozycja księgowa : 304

energia elektrycznaINN0,00 zł31,46 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-04-2826304/WB/WB/79/04/2022

Pozycja księgowa : 332

energia elek.INN1 848,61 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-05-091332/PK/PK/205/05/2022

Pozycja księgowa : 333

energia elektrycznaINN0,00 zł1 302,20 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-05-098333/WB/WB/85/05/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł232,81 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-05-099333/WB/WB/85/05/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł313,60 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-05-099333/WB/WB/85/05/2022

Pozycja księgowa : 342

energia elektrycznaINN96,53 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-05-111342/PK/PK/212/05/2022

energia elektrycznaINN1 102,70 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-05-111342/PK/PK/212/05/2022

energia elektrycznaINN920,72 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-05-112342/PK/PK/212/05/2022

energia elektrycznaINN920,73 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-05-112342/PK/PK/212/05/2022

Pozycja księgowa : 343

energia elektrycznaINN0,00 zł920,72 zł754-75412-4260W-901000W201-0000052022-05-119343/WB/WB/87/05/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł920,73 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-05-119343/WB/WB/87/05/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł96,53 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-05-1113343/WB/WB/87/05/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 102,70 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-05-1113343/WB/WB/87/05/2022

Pozycja księgowa : 354

energia elek.INN1 502,83 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-05-161354/PK/PK/219/05/2022

energia elek.INN71,33 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-05-162354/PK/PK/219/05/2022

103 266,55 zł101 815,64 zł
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Pozycja księgowa : 356

energia elek.INN0,00 zł71,33 zł700-70007-4260W-901000W201-0000052022-05-1617356/WB/WB/90/05/2022

energia elek.INN0,00 zł1 502,83 zł921-92109-4260W-901000W201-0000052022-05-1624356/WB/WB/90/05/2022

103 266,55 zł101 815,64 zł
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Zestawienie pozycji dekretów księgowych dla J001 → KGŁ → 2022 → od  do
OpisZnacznikMaWnKlasyfikacjaKontoData pozycjiLp. tNumer dekretu t

Dziennik : DZW

Pozycja księgowa : 1

zobowiązanie 2021 TauronINN6 971,44 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-03101/BO/BO/1/00/2022

zobowiązanie 2021 TauronINN11 939,30 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-03101/BO/BO/1/00/2022

zobowiązanie 2021 TauronINN248,17 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-01-03101/BO/BO/1/00/2022

zobowiązanie 2021 TauronINN145,44 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-01-03101/BO/BO/1/00/2022

zobowiązanie 2021 TauronINN30 078,66 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-01-03101/BO/BO/1/00/2022

zobowiązanie 2021 TauronINN65,30 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-01-03101/BO/BO/1/00/2022

zobowiązanie 2021 TauronINN2 099,35 zł0,00 zł750-75023-4260W-901000W201-0000042022-01-03101/BO/BO/1/00/2022

należność 2021 TauronINN0,00 zł660,57 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-01-03111/BO/BO/1/00/2022

należność 2021 TauronINN0,00 zł5,30 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-01-03111/BO/BO/1/00/2022

należność 2021 TauronINN0,00 zł26,82 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-03111/BO/BO/1/00/2022

Pozycja księgowa : 9

energia elek.INN0,00 zł487,87 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-1019/WB/WB/4/01/2022

energia elek.INN0,00 zł487,86 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-1019/WB/WB/4/01/2022

energia elek.INN0,00 zł877,41 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-1029/WB/WB/4/01/2022

energia elek.INN0,00 zł877,40 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-1029/WB/WB/4/01/2022

energia elek.INN0,00 zł130,09 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-1029/WB/WB/4/01/2022

energia elek.INN0,00 zł130,08 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-1029/WB/WB/4/01/2022

energia elek.INN0,00 zł1 015,96 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-1029/WB/WB/4/01/2022

energia elek.INN0,00 zł127,09 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-01-1039/WB/WB/4/01/2022

energia elek.INN0,00 zł1 015,97 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-1039/WB/WB/4/01/2022

energia elek.INN0,00 zł121,08 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-01-1049/WB/WB/4/01/2022

energia elek.INN0,00 zł5 568,39 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-1059/WB/WB/4/01/2022

Pozycja księgowa : 10

energia elektrycznaINN0,00 zł507,98 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-111310/WB/WB/5/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł498,11 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-111410/WB/WB/5/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł325,12 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-111510/WB/WB/5/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł49,78 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-111610/WB/WB/5/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł284,53 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-111710/WB/WB/5/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł625,18 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-111810/WB/WB/5/01/2022

121 960,67 zł123 771,97 zł
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Pozycja księgowa : 12

energia elek.INN0,00 zł145,44 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-01-12812/WB/WB/6/01/2022

Pozycja księgowa : 13

energia elektrycznaINN0,00 zł1 390,62 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-13813/WB/WB/7/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł588,29 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-131113/WB/WB/7/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł588,29 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-131113/WB/WB/7/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł120,73 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-131213/WB/WB/7/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł120,73 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-131213/WB/WB/7/01/2022

Pozycja księgowa : 14

energia elek.INN0,00 zł27 700,31 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-14714/WB/WB/8/01/2022

Pozycja księgowa : 17

energia elek.INN0,00 zł58,60 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-01-17817/WB/WB/9/01/2022

energia elek.INN0,00 zł2 099,35 zł750-75023-4260W-901000W201-0000042022-01-171317/WB/WB/9/01/2022

Pozycja księgowa : 32

energia elektrycznaINN0,00 zł399,66 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-20732/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 225,10 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-20732/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł2 915,31 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-20732/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł6,70 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-01-20732/WB/WB/12/01/2022

energia elek.INN0,00 zł-5,30 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-01-20732/WB/WB/12/01/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł-72,50 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-20732/WB/WB/12/01/2022

Pozycja księgowa : 35

energia elek.INN0,00 zł235,28 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-241135/WB/WB/13/01/2022

energia elek.INN0,00 zł235,28 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-241135/WB/WB/13/01/2022

energia elek.INN0,00 zł-26,82 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-01-241135/WB/WB/13/01/2022

Pozycja księgowa : 60

korekta opłat za energię elektryczną 

oświetlenie uliczne
INN0,00 zł-29 418,09 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-01-31160/PK/PK/34/01/2022

korekta opłat za energię elektryczną 

oświetlenie uliczne
INN0,00 zł29 418,09 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-01-31360/PK/PK/34/01/2022

Pozycja księgowa : 77

energia elek.INN167,54 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-02-07277/PK/PK/46/02/2022

energia elek.INN637,89 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-02-07377/PK/PK/46/02/2022

energia elek.INN637,90 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-02-07377/PK/PK/46/02/2022

121 960,67 zł123 771,97 zł
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energia elek.- korektaINN-1 695,87 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-02-07477/PK/PK/46/02/2022

energia elek.- korekta - netto - VAT do 

odliczenia
INN-100,26 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-02-07577/PK/PK/46/02/2022

Pozycja księgowa : 82

energia elek.INN0,00 zł637,89 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-02-072382/WB/WB/23/02/2022

energia elek.INN0,00 zł637,90 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-02-072382/WB/WB/23/02/2022

energia elek.INN0,00 zł167,54 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-02-072482/WB/WB/23/02/2022

Pozycja księgowa : 89

zest.energiiINN58,25 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-02-11189/PK/PK/54/02/2022

korekta zest.fakturINN-5,67 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-02-11289/PK/PK/54/02/2022

Pozycja księgowa : 90

energia elektrycznaINN0,00 zł52,58 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-02-11190/WB/WB/26/02/2022

Pozycja księgowa : 94

energia elektrycznaINN25,13 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-02-15294/PK/PK/56/02/2022

Pozycja księgowa : 95

energia elektrycznaINN0,00 zł16,97 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-02-15695/WB/WB/28/02/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł8,16 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-02-15695/WB/WB/28/02/2022

Pozycja księgowa : 96

energia elek.INN0,36 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-02-16196/PK/PK/57/02/2022

Pozycja księgowa : 97

korekta energia elek.INN0,00 zł0,36 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-02-161497/WB/WB/29/02/2022

Pozycja księgowa : 156

energia elek. - netto - VAT do 

odliczenia
INN161,51 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-03-102156/PK/PK/94/03/2022

energia elek. - netto - VAT do 

odliczenia
INN6,30 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-03-103156/PK/PK/94/03/2022

energia elek. - netto - VAT do 

odliczenia
INN222,94 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-03-104156/PK/PK/94/03/2022

Pozycja księgowa : 157

energia elek.INN0,00 zł222,94 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-03-104157/WB/WB/45/03/2022

energia elek.INN0,00 zł6,30 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-03-105157/WB/WB/45/03/2022

energia elek.INN0,00 zł161,51 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-03-106157/WB/WB/45/03/2022

Pozycja księgowa : 162

energia elek.INN14 433,34 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-111162/PK/PK/99/03/2022

121 960,67 zł123 771,97 zł
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energia elek.INN1 538,70 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-113162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN1 538,69 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-113162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN1 362,85 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-114162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN1 362,85 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-114162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN1 165,39 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-115162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN1 165,39 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-115162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN125,35 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-116162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN125,34 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-116162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN1 192,69 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-117162/PK/PK/99/03/2022

energia elek.INN1 192,69 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-117162/PK/PK/99/03/2022

Pozycja księgowa : 163

energia elek.INN0,00 zł14 433,34 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-111163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 538,70 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1118163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 538,69 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1118163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 362,85 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1119163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 362,85 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1119163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 165,39 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1120163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 165,39 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1120163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł125,35 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1121163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł125,34 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1121163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 192,69 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1122163/WB/WB/46/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 192,69 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1122163/WB/WB/46/03/2022

Pozycja księgowa : 165

energia elek.INN96,78 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-03-141165/PK/PK/100/03/2022

Pozycja księgowa : 166

energia elek.INN0,00 zł96,78 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-03-147166/WB/WB/47/03/2022

Pozycja księgowa : 170

energia elek.INN15,47 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-03-151170/PK/PK/103/03/2022

energia elek.INN60,96 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-03-152170/PK/PK/103/03/2022

energia elek.INN19,56 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-03-153170/PK/PK/103/03/2022

energia elek.INN50,04 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-03-154170/PK/PK/103/03/2022

Pozycja księgowa : 171

121 960,67 zł123 771,97 zł
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energia elek.INN0,00 zł60,96 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-03-159171/WB/WB/48/03/2022

energia elek.INN0,00 zł15,47 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-03-159171/WB/WB/48/03/2022

energia elek.INN0,00 zł50,04 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-03-1510171/WB/WB/48/03/2022

energia elek.INN0,00 zł19,56 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-03-1510171/WB/WB/48/03/2022

Pozycja księgowa : 173

energia elektryczna świetliceINN1 658,11 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-162173/PK/PK/104/03/2022

energia elektryczna oświetlenie 

uliczne
INN1 139,03 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-03-163173/PK/PK/104/03/2022

Pozycja księgowa : 174

energia elek.INN0,00 zł1 658,11 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-163174/WB/WB/49/03/2022

energia elek.INN0,00 zł1 139,03 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-03-164174/WB/WB/49/03/2022

Pozycja księgowa : 177

energia elektrycznaINN967,48 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-172177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN967,48 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-172177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN892,18 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-173177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN892,19 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-173177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN315,97 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-174177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN315,98 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-174177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN260,47 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-175177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN260,47 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-175177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN106,96 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-176177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN106,97 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-176177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN217,46 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-177177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN692,91 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-178177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN399,91 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-179177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN507,28 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1710177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN549,61 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1711177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN674,71 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1712177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN828,03 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1713177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN50,51 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1714177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN77,34 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1715177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN733,27 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1716177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN284,52 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1717177/PK/PK/106/03/2022

121 960,67 zł123 771,97 zł
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energia elektrycznaINN284,53 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1717177/PK/PK/106/03/2022

energia elektrycznaINN39,54 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1718177/PK/PK/106/03/2022

Pozycja księgowa : 181

energia elektrycznaINN0,00 zł39,54 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-174181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł284,52 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-175181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł284,53 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-175181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł217,46 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-175181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł77,34 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-176181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł733,27 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-176181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł828,03 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-177181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł50,51 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-177181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł549,61 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-178181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł674,71 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-178181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł399,91 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-179181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł507,28 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-179181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł106,96 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1710181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł106,97 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1710181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł692,91 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1710181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł315,97 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1711181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł315,98 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1711181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł260,47 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1711181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł260,47 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1711181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł967,48 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1712181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł967,48 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1712181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł892,18 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-1712181/WB/WB/50/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł892,19 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-1712181/WB/WB/50/03/2022

Pozycja księgowa : 183

energia elektrycznaINN13,08 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-03-182183/PK/PK/111/03/2022

Pozycja księgowa : 184

enegia korektaINN0,00 zł13,08 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-03-1813184/WB/WB/51/03/2022

Pozycja księgowa : 187

zwrot za energię elektrycznąINN-0,35 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-03-211187/PK/PK/113/03/2022

121 960,67 zł123 771,97 zł
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zwrot za energię elektrycznąINN-14,82 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-03-212187/PK/PK/113/03/2022

Pozycja księgowa : 196

energia elektrycznaINN3 852,65 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-233196/PK/PK/120/03/2022

Pozycja księgowa : 197

energia elektrycznaINN0,00 zł3 852,65 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-239197/WB/WB/54/03/2022

Pozycja księgowa : 199

energia elek.INN4,50 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-03-241199/PK/PK/122/03/2022

energia elek.INN0,90 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-03-242199/PK/PK/122/03/2022

Pozycja księgowa : 200

ene.elek.INN0,00 zł4,50 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-03-245200/WB/WB/55/03/2022

ene.elek.INN0,00 zł0,90 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-03-245200/WB/WB/55/03/2022

Pozycja księgowa : 203

energia elek.INN560,97 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-251203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN320,74 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-252203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN1 081,23 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-253203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN1 081,22 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-253203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN1 173,36 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-254203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN1 173,35 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-254203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN368,75 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-2510203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN368,75 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-2510203/PK/PK/124/03/2022

energia elek.INN405,37 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-2511203/PK/PK/124/03/2022

Pozycja księgowa : 204

energia elektrycznaINN0,00 zł405,37 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-258204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł368,75 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-258204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł368,75 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-258204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł560,97 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-259204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł320,74 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-259204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 173,35 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-2510204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 173,36 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-2510204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 081,22 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-03-2510204/WB/WB/56/03/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 081,23 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-03-2510204/WB/WB/56/03/2022

Pozycja księgowa : 209

energia - netto - VAT do odliczeniaINN41,41 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-03-292209/PK/PK/127/03/2022

121 960,67 zł123 771,97 zł
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Pozycja księgowa : 210

energiaINN0,00 zł41,41 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-03-297210/WB/WB/58/03/2022

Pozycja księgowa : 219

energiaINN19,35 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-03-311219/PK/PK/133/03/2022

Pozycja księgowa : 220

energiaINN0,00 zł19,35 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-03-319220/WB/WB/60/03/2022

Pozycja księgowa : 249

energia elek.INN316,64 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-081249/PK/PK/154/04/2022

energia elek.INN0,90 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-082249/PK/PK/154/04/2022

Pozycja księgowa : 250

energia elekINN0,00 zł316,64 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-0819250/WB/WB/66/04/2022

energia elekINN0,00 zł0,90 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-0820250/WB/WB/66/04/2022

Pozycja księgowa : 255

energia elektrycznaINN62,12 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-04-111255/PK/PK/158/04/2022

energia elektrycznaINN22,06 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-04-112255/PK/PK/158/04/2022

energia elektrycznaINN470,93 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-113255/PK/PK/158/04/2022

Pozycja księgowa : 256

energiaINN0,00 zł470,93 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-111256/WB/WB/67/04/2022

energiaINN0,00 zł62,12 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-04-1125256/WB/WB/67/04/2022

energiaINN0,00 zł22,06 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-04-1126256/WB/WB/67/04/2022

Pozycja księgowa : 261

energia elektrycznINN308,47 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-121261/PK/PK/163/04/2022

Pozycja księgowa : 262

energiaINN0,00 zł308,47 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-128262/WB/WB/68/04/2022

Pozycja księgowa : 270

energiaINN19,26 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-04-141270/PK/PK/168/04/2022

Pozycja księgowa : 271

energiaINN0,00 zł19,26 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-04-145271/WB/WB/70/04/2022

Pozycja księgowa : 282

energia elektrycznaINN2 741,16 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-201282/PK/PK/174/04/2022

Pozycja księgowa : 283

energia elektrycznaINN0,00 zł2 741,16 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-208283/WB/WB/73/04/2022

Pozycja księgowa : 290

121 960,67 zł123 771,97 zł
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energia elektrycznaINN562,79 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-221290/PK/PK/179/04/2022

energia elektrycznaINN992,50 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-222290/PK/PK/179/04/2022

energia elektrycznaINN992,51 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-222290/PK/PK/179/04/2022

Pozycja księgowa : 291

energia elektrycznaINN0,00 zł562,79 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-2214291/WB/WB/75/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł992,50 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-2214291/WB/WB/75/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł992,51 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-2214291/WB/WB/75/04/2022

Pozycja księgowa : 295

energia elektrycznaINN735,90 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-261295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN735,90 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-261295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN288,67 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-262295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN288,68 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-262295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN6 022,82 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-263295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN1 128,31 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-264295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN1 128,31 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-264295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN275,02 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-265295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN275,03 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-265295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN1 061,89 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-266295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN1 061,89 zł0,00 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-266295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN48,68 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-267295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN574,16 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-268295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN181,54 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-269295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN382,17 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-2610295/PK/PK/181/04/2022

energia elektrycznaINN323,04 zł0,00 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-2611295/PK/PK/181/04/2022

energia elektryczna - netto - VAT do 

odliczenia
INN36,39 zł0,00 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-04-2612295/PK/PK/181/04/2022

Pozycja księgowa : 297

energia elektrycznaINN0,00 zł323,04 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-265297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł36,39 zł710-71035-4260W-901000W201-0000042022-04-265297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł181,54 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-266297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł382,17 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-266297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł48,68 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-267297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł574,16 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-267297/WB/WB/77/04/2022

121 960,67 zł123 771,97 zł
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energia elektrycznaINN0,00 zł275,02 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-268297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł275,03 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-268297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 061,89 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-268297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 061,89 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-268297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł6 022,82 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-269297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 128,31 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-269297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł1 128,31 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-269297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł288,67 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-2610297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł288,68 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-2610297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł735,90 zł754-75412-4260W-901000W201-0000042022-04-2610297/WB/WB/77/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł735,90 zł921-92109-4260W-901000W201-0000042022-04-2610297/WB/WB/77/04/2022

Pozycja księgowa : 302

energia elektrycznaINN8,16 zł0,00 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-04-281302/PK/PK/184/04/2022

energia elektrycznaINN45,49 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-04-282302/PK/PK/184/04/2022

energia elektrycznaINN57,78 zł0,00 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-04-283302/PK/PK/184/04/2022

energia elektrycznaINN25,21 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-04-284302/PK/PK/184/04/2022

Pozycja księgowa : 304

energia elektrycznaINN0,00 zł8,16 zł900-90015-4260W-901000W201-0000042022-04-281304/WB/WB/79/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł45,49 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-04-288304/WB/WB/79/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł57,78 zł926-92605-4260W-901000W201-0000042022-04-289304/WB/WB/79/04/2022

energia elektrycznaINN0,00 zł25,21 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-04-2822304/WB/WB/79/04/2022

Pozycja księgowa : 339

energia elekytrycznaINN3,15 zł0,00 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-05-101339/PK/PK/211/05/2022

Pozycja księgowa : 340

energia elektrycznaINN0,00 zł3,15 zł700-70007-4260W-901000W201-0000042022-05-106340/WB/WB/86/05/2022

121 960,67 zł123 771,97 zł



Temat: Przetarg energia elektryczna 2022 - informacja z otwarcia ofert, wzrost cen energii,
planowanie budżetu
Nadawca: 
Data: 2021.09.16, 08:45
Adresat: ukryci-adresaci: ;

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że w dniu 31 sierpnia odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na zakup
energii elektrycznej dla Grupy UM Olsztyn na rok 2022.

Najniższe oferty w postępowaniu złożyły firmy:
PGE Obrót SA - oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna: 409,30 zł/MWh (0,4093 zł/MWh) ne�o
TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. - budynki, lokale i pozostałe instalacje: 433,70 zł/MWh (0,4337
zł/kWh) ne�o

Względem obowiązujących umów sprzedaży ceny energii elektrycznej wzrosły o ok. 55 %
Od początku roku obserwujemy ciągły i znaczny wzrost ceny energii elektrycznej na Towarowej
Giełdzie Energii (TGE) - cena kontraktu rocznego na 2022r. (BASE_Y-22) wzrosła od stycznia z
poziomu 260 zł/MWh do 395 zł/MWh (stan na 14.09.2021).
Wzrost cen energii w postępowaniu na rok 2022 pokrywa się z trendem wzrostów cen energii
notowanych na TGE.
W związku ze znaczącym wzrostem cen energii względem roku bieżącego proszę o
zabezpieczenie odpowiednich środków w budżetach Państwa jednostek.

Obecnie trwają procedury związane z oceną złożonych ofert i ostatecznym wyborem Wykonawcy.
Po wyborze Wykonawcy prześlemy Państwu informacje w sprawie dalszych działań.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem

 
a

h
a

n
7

Proszę o zachowanie ciągłości korespondencji
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