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                                             Komunikat Burmistrza Karlina 
w sprawie w podjętych, dalszych działań, mających na celu złagodzenie negatywnych 

skutków wzrostu podwyżek cen paliw gazowych zużywanych na cele gospodarstw 

domowych w gminie Karlino 

 
W nawiązaniu do poprzedniej informacji w sprawie prowadzonych działań w związku  

z dramatyczną sytuacją, jaka dotknęła wiele rodzin naszej wspólnoty samorządowej, związaną 

z drastyczną  podwyżką cen gazu dla wielu gospodarstwach domowych z terenu naszej Gminy, 

informuję wszystkich zainteresowanych, że dotychczasowe podjęte przeze mnie kroki w 

postaci: 

1. próby wprowadzenia korzystnych zmian, obejmujących wszystkie gospodarstwa domowe 

w zapisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zaproponowanych 

przeze mnie w formie poprawek do wyżej wymienionej ustawy za pośrednictwem 

Senatora RP naszego województwa;   

2. skierowania do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego – Petycji w przedmiocie zmiany 

przepisów prawa i niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przywrócenie zasady 

równego traktowania wszystkich obywateli, o której mowa w art. 32 Konstytucji RP;      

3. przesłania listu, skierowanego do wszystkich Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej 

Polskiej, o podjęcie natychmiastowych działań legislacyjnych, mających na celu 

przywrócenie zasady równego traktowania wszystkich obywateli, o której mowa w art. 32 

Konstytucji RP;  

4. wskazywania w treści ww. dokumentów możliwych rozwiązań zaistniałego problemu w 

postaci zmiany zapisów w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

(ówcześnie zaakceptowanych w formie poprawek do ustawy przez Senat RP lecz 

odrzuconych przez Sejm RP)  

- nie przyniosły żadnych oczekiwanych rezultatów. 

Powyższa Petycja została przekazana w dniu 28.04.2022 r. przez Kancelarię Premiera do 

Ministra Aktywów Państwowych, zdaniem ww. Kancelarii zgodnie z właściwością rzeczową. 

Otrzymana w dniu 3 czerwca 2022 r. odpowiedź ze strony powyższego Ministerstwa w żaden 

sposób, moim zdaniem, nie odnosiła się do przedstawionego w niej problemu w postaci braku 

równego traktowania wszystkich obywateli naszego kraju. W jej treści bowiem odniesiono się 



wyłącznie do sytuacji podmiotów gospodarczych, wykorzystujących gaz do lokalnej produkcji 

ciepła lub byciu odbiorcom ciepła, nie zaś, jak przedstawiłem w treści Petycji, wprowadzenia 

obecnie podziału na dwie odrębne kategorie mieszkańców/lokatorów, uzależnionych od 

sposobu zasilania ich lokalu w energię cieplną. Oczywiście w treści odpowiedzi przedstawiono 

również (jak w każdym piśmie ze strony rządzących w tej sprawie), szereg działań podjętych 

przez Rząd RP z powyższego zakresu, które to jednak w żaden sposób nie zmieniają 

dramatycznej sytuacji większości naszych mieszkańców, związanej z co raz to wyższymi 

kosztami utrzymania, głownie za sprawą drożejącego gazu (zainteresowanych pełną treścią 

odpowiedzi odsyłam na stronę BIP Karlino – zakładka – petycje). Natomiast w sprawie 

przesłanego listu do wszystkich Posłów i Senatorów RP do dnia dzisiejszego wpłynęła tylko 

jedna odpowiedź ze strony Biura Poselskiego Janusza Korwin-Mikke, w treści której 

zapewniono mnie o wsparciu i bieżącym monitorowaniu sytuacji, co w żaden sposób nie daje 

choćby cienia nadziei należytego zainteresowania się naszym problemem.              

   

Szanowni Państwo 

pomimo swego rodzaju rozczarowania dotychczasową postawą decydentów oraz faktem,                    

iż dotychczasowe moje działania nie przyniosły oczekiwanego skutku, jako Burmistrz Karlina, 

w poczuciu odpowiedzialności i troski o dobro naszej społeczności zapewniam, że nie 

pozostanę obojętny i nadal będę kontynuował starania o wprowadzenie korzystnych zmian 

prawnych dla złagodzenia skutków kryzysu energetycznego, odczuwalnego w portfelach wielu 

naszych mieszkańców. W tym celu nadal spotykam się z przedstawicielami wspólnot 

mieszkaniowych, by na bieżąco śledzić sytuację, ponawiam próby spotkań zarówno na 

poziomie samorządowym, jak również z dostępnymi przedstawicielami sfery rządzącej,                      

by nagłaśniać powyższą sytuację, dotykającą w sposób szczególny naszą społeczność oraz 

szukać sojuszników dla rozwiązania zaistniałego problemu, o czym będę informował Państwa 

na bieżąco. 

Na koniec, w związku z pojawiającymi się sygnałami w przestrzeni publicznej,                                   

iż dokonana w 2021 r. sprzedaż gminnej spółki Energetyka Cieplna wpłynęła na obecną wysoką 

cenę gazu i związany z tym wzrost opłat za czynsz – chciałbym wszystkim wyjaśnić i czynię to 

z pełną odpowiedzialnością, że powyższa sprzedaż w żaden sposób nie miała i nie ma wpływu 

na obecną sytuację związaną z wprowadzanymi podwyżkami, odczuwanymi w większości 

gospodarstw domowych. Podkreślam, iż gdyby spółka nadal była spółką gminną,                                        

nie zmieniałoby to w żaden sposób sytuacji związanej z ceną gazu, gdyż obecne przepisy prawa 

w powyższym zakresie traktują tak samo przedsiębiorstwa komercyjne, jak i gminne spółki 

prawa handlowego.   


