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Szanowny Panie Premierze 

     Do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski docierają informacje od naszych gmin i powiatów, 

które wskazują na drastyczny i nieakceptowalny wzrost cen energii, jakie dyktują dostawcy energii 

przedstawiający swoje oferty w postępowaniach przetargowych. Zmiana skali cennika jest różna, jednakże 

można stwierdzić, że mowa tu o kilkukrotnym wzroście kosztów zakupu energii. Mając do czynienia 

codziennie z wysiłkiem utrzymania lokalnej infrastruktury publicznej, możemy bez cienia wątpliwości 

stwierdzić, że średni wzrost cen o ponad 500% w stosunku do roku bieżącego, jest zagrożeniem nie tylko 

dla działań inwestycyjnych, ale stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji wielu zadań bieżących 

za które odpowiedzialne są samorządy. Zagraża nam zamykanie jednostek kultury, sportu i rekreacji,          

a przynajmniej ograniczenie ich funkcjonowania, lub alternatywnie wzrost kosztów dostępu dla naszych 

mieszkańców. Realne jest także ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych, które są na 

utrzymaniu samorządów. Za bardzo realne należy uznać także wyłączanie oświetlenia ulicznego, a tym 

samym zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, co w wielu jednostkach ma już miejsce. 

     Obserwując rozstrzygnięcia przetargów na zakup energii elektrycznej, z wielkim niepokojem możemy 

stwierdzić pewną prawidłowość występowania najczęściej jednej oferty, która zawiera bardzo wysoką 

marżę, co nie daje nam jako odbiorcom jakiegokolwiek pola manewru czy opcji wyboru. Czasem ofert jest 

więcej, jednak są one do siebie bardzo zbliżone. W naszej opinii taki proceder powinien być zbadany przez 

odpowiednie służby, aby jednoznacznie stwierdzić, czy nie dochodzi w takich przypadkach do naruszenia 

reguł konkurencji i skazywania JST na horrendalne stawki bez uzasadnienia. Rozumiejąc globalne 

tendencje związane ze wzrostem kosztów energii, trudno nie zgodzić się z faktem, że w tych działaniach 

konkurencja i rywalizacja o klienta nagle ustała, co również nie jest bez znaczenia dla ostatecznej stawki za 

zakup energii elektrycznej.  

     Występując w imieniu wielkopolskich samorządów zwracamy się z apelem do Pana Premiera o podjęcie 

wszelkich możliwych działań, które będą ograniczać ryzyko tak drastycznego wzrostu cen energii, za które 

ostatecznie i tak będą musieli zapłacić mieszkańcy. Liczymy tu na daleko idące i konkretne działania, 

otwierające przed nami nowe perspektywy finansowe, ponieważ dotychczasowy system finansowania 

jednostek samorządu terytorialnego z pewnością nie będzie w stanie sprostać tak wielkim wyzwaniom. 

   

Z poważaniem 

                                                                                                                Jacek Gursz  
                                                                                               
                                                                                                      Przewodniczący SGiPW 
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