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RZECZPOSPOLITA POLSKA ^ 
MINISTER FINANSOW 2014-08-07 

FG4/0310/13/ARR/2014/34749 . . i 
Bozentyna Palka-Konjiba 
Wojewoda Swi^tokrzyski 

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2014 r., znak: FN.1.3111.7.2014 dotycz^jce 

dokonania korekty uzasadnienia decyzji Ministra Finansow z dnia 24 stycznia 2014 r., znak 

GN3/4135/10 /CBV/14/4700 w sprawie zwi^kszenia budzetu Wojewody 

Swi^tokrzyskiego srodkami przeznaczonymi na wyptat^ zryczahowanych dodatkow 

energetycznych w 1 kwartale 2014 r. dia odbiorcow wrazl iwych energii elektrycznej, 

uprzejmie wyjasniam, co nast^puje. 

VV przedmiotovvym wystqpieniu Wojewoda Swit^tokrzyski wnosi, by w uzasadnieniu 

W W . decyzji Ministra Finansow wskazano, iz srodki pochodzqce z rezerwy celowej 

„Ochrona odbiorcy wrazliwego energii elektrycznej" przeznaczone na wyplat? 

zryczaHowanych dodatkow energetycznych w I kwartale 2014 r., byly przeznaczone na 

wypla t^ W W . zasilkow w 2014 r. 

Zgodnie z brzmieniem art. 5g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne [Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z pozn. zm.] gmina sklada wojewodzie wniosek 

0 przyznanie dotacji na wypla t^ zryczahowanych dodatkow energetycznych co kwartah 

Art . 5g ust. 4 przywolanej ustawy stanowi, ze dotacje na dany kwarta i sq przekazywane 

gminom przez wojewody, na podstawie wniosku, w miesi^cznych ratach. Nadphta dotacji 

za dany kwarta^ moze zostac zahczona na poczet dotacji naleznej gminie w kwartale 

nast^pnym, wy^czaj^c nadplat? za dany rok, ktora podlega zwro towi na rachunek 

wlasciwego urz^du wojewodzkiego. 

Z przywo^anych powyzej przepisow wynika zatem mozliwosc wykorzystania 

nadplaty dotacji niewykorzystanej w I kwartale 2014 r. na sfinansowanie wyplaty 

dodatkow energetycznych w nast^pnym kwartale t j . II kwartale 2014 r. Nadplaty dotacji na 



I kwar ta l 2014 r. nie mozna zaliczyc na poczet dotacji na caty 2014 r. z przeznaczeniem na 

wyplatQ w przyszlych okresach dodatkow energetycznych. 

W zwiqzku z powyzszym Minister Finansow nie znajduje mozliwosci do 

dokonywania korekty uzasadnienia decyzji z dnia 24 stycznia 2014 r., znak 

GN3/4135/10/CBV/14/4700 w sprawie zwi^kszenia budzetu Wojewody 

Swi^tokrzyskiego na wypiat^ zryczaltowanych dodatkow energetycznych. 


