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wyjanieñ wykaza³a, i¿ w kosztach planowanych szóstej taryfy
uwzglêdnione zosta³y ceny opa³u na poziomie tylko minimalnie ni¿szym od obecnie stosowanych w rozliczeniach z dostawc¹. W efekcie wzrost przychodów wyliczonych na podstawie proponowanych cen i stawek op³at w stosunku do
przychodów wed³ug cen i stawek op³at szóstej taryfy wynosi³by ok. 0,6 %. Okolicznoæ taka nie mo¿e byæ uznana za
istotn¹, przy zaplanowanych siedmiocyfrowych przychodach
Przedsiêbiorstwa. Niewielki wzrost lub spadek kosztów pojawia siê na ka¿dym etapie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, przez ka¿de przedsiêbiorstwo. W dzia³alnoci ciep³owniczej mo¿e on wyst¹piæ po ka¿dej dostawie paliwa lub przy
zmianie warunków atmosferycznych (np. mrona, d³uga zima),
w warunkach ryzyka prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
na w³asny rachunek, nie stanowi¹c podstawy do zmiany
taryfy. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e 1 padziernika 2007 r.
Przedsiêbiorstwo podpisa³o z dostawc¹ wêgla aneks do
umowy, przewiduj¹cy wzrost cen paliw wêglowych, natomiast szósta taryfa zosta³a zatwierdzona decyzj¹ z 15 padziernika 2007 r. Nr OPO-4210-36(9)/2007/9605/VI/MJ. W zwi¹zku
z powy¿szym Przedsiêbiorstwo mog³o uwzglêdniæ ca³kowity
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wzrost cen paliwa wêglowego w planowanych rocznych
kosztach prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
zaopatrzenia w ciep³o przyjêtych przy zatwierdzaniu taryfy dla
ciep³a.
Wskazana przez Przedsiêbiorstwo okolicznoæ, dotycz¹ca
wzrostu cen paliwa wêglowego, jakkolwiek wp³ywa na zmianê warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, nie
stanowi wystarczaj¹cej przes³anki uzasadniaj¹cej zmianê decyzji Prezesa URE, z uwagi na fakt, i¿ nie mo¿na jej przypisaæ
wymaganych przymiotów nieprzewidywalnoci i istotnoci, o
których mowa w §27 rozporz¹dzenia, a co za tym idzie,
stwierdziæ ¿e przepisy szczególne nie sprzeciwiaj ¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji.
W toku postêpowania Przedsiêbiorstwo odst¹pi³o od czêci wniosku, dotycz¹cej dokonania zmiany taryfy poprzez
ustalenie wspó³czynników korekcyjnych.
Reasumuj¹c, w ocenie regulatora, nie zosta³y przez Przedsiêbiorstwo spe³nione przes³anki wymienione w §27 rozporz¹dzenia.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedziba w Poznaniu
() Irena Gruszka

5076
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE
z dnia 17 grudnia 2007 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Mi³os³awiu przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2007 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z pón.
zm.1) Komisarz Wyborczy w Koninie podaje do publicznej

wiadomoci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Mi³os³awiu przeprowadzonych w dniu 16 grudnia
2007 r.
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A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.

B. Wybierano 1 radnego sporód 1 kandydatów zg³oszonych na 1 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.

II. A. G³osowania nie przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym, tj. okrêgu nr 1, w którym liczba zarejestrowanych
kandydatów by³a mniejsza lub równa liczbie mandatów
w okrêgu.
III. Wyniki wyborów:

D. Uprawnionych do g³osowania by³o 0 osób.

Okrêg wyborczy nr 1, w którym wybierano 1 radnego.

E. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano
karty do g³osowania) 0 wyborców, to jest - uprawnionych do
g³osowania.
F. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 0.
G. G³osów wa¿nych oddano 0, to jest - ogólnej liczby
g³osów oddanych.
H. G³osów niewa¿nych oddano 0, to jest - ogólnej liczby
g³osów oddanych.

A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowania nie przeprowadzono.
C. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych)
D. G³osów wa¿nych oddano
E. Radnymi zostali wybrani:
z listy nr 1

KWW POROZUMIENIE DLA GMINY

1) MAZURKIEWICZ Zbigniew
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Koninie
() Pawe³ Sypniewski

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.
1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr
48, poz. 327.
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