
 

UCHWAŁA NR 87/2018 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie planowanych podwyżek cen energii  

  

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

 

Zarząd Związku 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 

Przyjmuje się stanowisko w sprawie planowanych podwyżek cen energii. 
 

§ 2 

Treść stanowiska, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przekazuje się do Prezesa 

Rady Ministrów. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Biura Związku. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Zarządu  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Damian Mrowiec 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku 

nr 87/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z dnia 19 grudnia 2018 r .  

w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie planowanych podwyżek cen energii 

 

Mając na uwadze wypowiedź sejmową Pana Premiera z dnia 12 grudnia br. w której 

padły słowa zapewniające o wycofaniu się strony rządowej z podwyżek cen energii Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  

w Rybniku składa wniosek o skuteczne przeciwdziałanie nieuzasadnionym podwyżkom cen 

energii elektrycznej.  

Samorządy zrzeszone w Związku alarmują, iż ceny zaproponowane przez 

dostawców energii w nowych przetargach są o 50-70% wyższe niż w poprzednich latach. 

Zdaniem Zarządu Związku należy kontynuować wysiłek w celu zrównoważenia interesów 

przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii ponieważ tak wysoki wzrost cen 

energii nie jest uzasadniony wzrostem cen paliw stałych i uprawnień do emisji CO2. Co 

więcej, tak wysoki wzrost cen jest między innymi konsekwencją niewystarczających działań 

polskiego rządu oraz spółek energetycznych w celu dokonania transformacji energetycznej 

tak potrzebnej do realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej.   

Zapowiadane dotychczas podwyżki cen energii mogą bardzo poważnie rozchwiać 

budżety samorządowe. Konsekwentnie w tej sytuacji ucierpią mieszkańcy ponieważ odczują 

oni w sposób istotny wzrost kosztów życia. Samorządy będą zmuszone do cięć w budżetach 

inwestycyjnych albo do znacznego wzrostu opłat za lokalne usługi publiczne koniec końców 

kosztem społeczności lokalnej.   

 


