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w sprawie:

gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej

Obserwowany od kilku miesięcy gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej budzi
największy niepokój Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ze względu na jego skutki
zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i bezpośrednio dla gospodarstw
domowych, a także dla konkurencyjności gospodarczej kraju i poszczególnych polskich
regionów.
Skalę problemu pokazują dane z prowadzonych przez samorządy postępowań
przetargowych na zakup energii elektrycznej, gdzie oferty są o kilkadziesiąt procent wyższe
niż tegoroczne. Dla przykładu w postępowaniu przeprowadzonym przez grupę zakupową przy
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odnotowano wzrost cen o średnio 63,1%. Ceny
zawarte w ofertach złożonych w prowadzonym aktualnie kolejnym postępowaniu jeszcze
wzrosły w porównaniu do pierwszego przetargu.
Ta sytuacja oznacza poważny problem dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich
jednostek organizacyjnych. Wygospodarowanie tak znaczących dodatkowych kwot na energię
elektryczną w budżecie oznacza konieczność zmniejszenia wydatków w innych sferach.
Z kolei ograniczanie zużycia prądu możliwe jest tylko do pewnego stopnia, poniżej którego
nie byłoby możliwe świadczenie usług publicznych na odpowiednim poziomie.
Skala wzrostu cen w połączeniu z powszechnością wykorzystania energii elektrycznej
właściwie we wszystkich dziedzinach funkcjonowania powodują, że problem ma wymiar
strategiczny dla Polski. Wśród przyczyn tak gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej
znajdują się wysokie ceny węgla oraz uprawnień do emisji dwutlenku węgla, duże znaczenie
ma więc właściwy kształt polityki energetycznej Państwa, określającej preferowane źródła
energii, jak również warunki ich wykorzystania.
Mieszkańcy gmin skutki wzrostu cen energii elektrycznej odczuwają właściwie
w trójnasób. Nie tylko jako odbiorcy energii elektrycznej, ale również jako konsumenci
towarów i usług, których ceny rosną w związku ze spowodowanym drożejącą energią
wzrostem kosztów, a także pośrednio przez obciążenia samorządów, które wydają przecież
pieniądze publiczne.
Naszym zdaniem to Rząd swoimi działaniami, polegającymi na wspieraniu
„energetyki węglowej” oraz angażowaniu spółek energetycznych do realizacji innych zadań,
przyczynił się do takiej sytuacji. Dlatego wyrażamy stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec
tak drastycznych podwyżek. Naszym zdaniem nie ma dla nich żadnego uzasadnienia
ekonomicznego.

