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SPOSÓB FIANSOWANIA WYPŁAT
ZRYCZAŁTOWANYCH DODATKÓW
ENERGETYCZNYCH
• Rok 2015 jest drugim rokiem funkcjonowania
systemu wsparcia odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej, o których mowa w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,
z późn. zm.) finansowanego środkami
pochodzącymi z dotacji budżetowej.

SPOSÓB FIANSOWANIA WYPŁAT ZRYCZAŁTOWANYCH
DODATKÓW ENERGETYCZNYCH
Przepis art. 5f ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) stanowi, że wypłata dodatków
energetycznych, realizowanych przez gminy, finansowana jest z dotacji celowej
budżetu państwa, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie
budżetowej. Środki na wypłatę dodatków energetycznych w roku 2015
zabezpieczono w specjalnej dedykowanej temu zadaniu rezerwie celowej pn.
„Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”. Zgodnie z art. 154 ust. 7
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885, z późn. zm.) rezerwy celowe mogą być, co do zasady, przeznaczone
wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone. Oznacza to, że ze środków
zabezpieczonej w ustawie budżetowej na 2015 rok rezerwy celowej pn.
„Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej” sfinansować można wypłatę
dodatków energetycznych należnych tylko za rok 2015.

SPOSÓB FIANSOWANIA WYPŁAT ZRYCZAŁTOWANYCH
DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

W roku 2016 środki budżetowe na wypłatę dodatków energetycznych,
podobnie jak w roku bieżącym, zaplanowano również w ramach rezerwy
celowej pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, co oznacza,
że ze środków tej rezerwy sfinansować będzie można wypłatę dodatków
energetycznych należnych za rok 2016.

SPOSÓB FIANSOWANIA WYPŁAT ZRYCZAŁTOWANYCH
DODATKÓW ENERGETYCZNYCH
W ustawie – Prawo energetyczne obowiązek zabezpieczenia
odpowiedniej ilości środków na wypłatę dodatków energetycznych
ustawodawca nałożył na gminy. Zgodnie z art. 5g ust. 2 i 6 ww. ustawy
gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, a
zapotrzebowanie na dotację ustala jako sumę tego zapotrzebowania
obliczonego odrębnie dla każdego kwartału. Przy ustalaniu wysokości
dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, zgodnie z
art. 5f ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, uwzględnia się koszty
wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku
energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w
gminie.

KWARTALNE ROZLICZENIE DOTACJI
• Ustawodawca nie różnicuje terminu rozliczenia kwot stanowiących dodatek
energetyczny oraz kosztów ponoszonych przez gminy w związku z wypłatą
przedmiotowych dodatków. Przepis ar. 5g ust. 6 ustawy - Prawo
energetyczne określa, że w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
kwartale, gmina przedstawia wojewodzie rozliczenie całej otrzymanej
dotacji.
• Ustawa – Prawo energetyczne wprowadza w art. 5g ust. 4 pojęcie nadpłaty
dotacji za kwartał, która może być zaliczana na poczet dotacji należnej w
kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok. Ta ostatnia podlega
przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego, w terminie do
dnia 20 stycznia następnego roku.

NADPŁATA DOTACJI ZA KWARTAŁ
•

•

Nadpłata, o której mowa w art. 5g ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne
powstaje w relacjach między wojewodą a gminą. Wymieniona regulacja
ma zastosowanie wyłącznie do środków pozostających bezpośrednio
w gestii gminy, czyli środków na rachunku gminy. Środki otrzymane przez
gminy np. w I kwartale, pomniejszone o kwoty wypłaconych dodatków
energetycznych w I kwartale, oraz pomniejszone o kwotę dotacji
zaliczonej na poczet dotacji należnej w II kwartale, powinny być
zwrócone przez gminę w rozliczeniu dotacji za I kwartał.
Środki przekraczające faktyczne zapotrzebowanie gminy na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych, należy traktować jako środki
podlegające zwrotowi na rachunek Wojewody. Podobne zasady należy
stosować w kwartałach następnych, za wyjątkiem IV kwartału, w stosunku
do którego pojęcie nadpłata nie występuje.

ŚRODKI NIWYKORZYSTANE PRZEZ WOJEWODĘ
• Nadpłatą nie są środki niewykorzystane przez Wojewodę w
ramach przekazanej z budżetu państwa dotacji celowej.
• Niewykorzystane przez Wojewodę środki oraz środki
zwrócone na jego rachunek przez gminy powinny być
zwrócone do budżetu państwa poprzez dokonanie w tym celu
stosownej korekty decyzji przyznającej zwracane środki
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