
UCHWALA NR XXXl232/2018

RADY GMINY ZŁOTA

z dnia 12 marca 20l8r.

w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu Pińczowskiego Klastra
Energetycznego.

Na podstawie art.lO ust 1 oraz art 18 ust 2 pkt 12 usta'Y)' z dnia 8 marca 1990r. o
samo!"Zlldziegminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875 z późno zra.) w zwiazku z art.2
ust.15a oraz art 38a ustawy z dnia 20 lutego 20l5r o odnawialnych źródłach energii
(Dz.u. z 2017 poz. 1593) uchwała się co następuje:
~ 1.Wyraża się wolę podjęcia wspóIpracy w ramach Pińczowskiego Klastra
Energetycznego.

~ 2. Partnerami współtworzącymi Pińczowski Klaster Energetyczny będą'
Gmina Pińczów, Gmina KIje Gmina Michałów, Gmina Zfota, Gmina
Działoszyce, Przedsiębiorstwo Energetyki Cięplnej Sp. z o. o. w Pińczowie,
Wodociągi .Pińczowskie ~J?ółka.z o. o., Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Pmczowle.

~3 '.Rolę .Ko~)fdynatoraPińczowskiego Klastra Energetycznego będzie pełniła
Gmma Pmczow.

S4. ~asady funkcjon~wania Pińczows!<ieg~ Ę.lastra En~rg~tycznegol zasady
wspohJracy partneroworaz obowIązKI I uprawnIema Kooraynatora
okieślone zostaną w porozumieniu o ustanowieniu klastra energii pn.
Pińczowski Klaster Energetyczny.

S5. Projekt porozumienia o utworzeniu Pińczowskiego Klastra
Energetycznego stanowi załącznik do niniejszej uchwały

S6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pińczów.

S7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄcY
. RAD)' GMIN)'



••
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Porozumienie o utworzeniu Klastra Energii

pn. IIPlńczowski Klaster Energetyczny"

podpisane w dniu 2018 roku, w Pińczowie, pomiędzy:

1. Gminą Pińczów, z siedzibą •............................., NIP ..................•................ REGON

......•........................... repreze ntowa ną przez: •.........................•.....•...............•....: .
2. Gminą Kije, z siedzibą .........•.................•..............., NIP ....•.•....•............•.......•.. REGON

•••.•.............•.•...........•.repreze ntowaną przez .................................•....•.....•..............................

3. Gminą Michałów, z siedzibą , , NIP ..............•....................REGON

.................................. re prezentowaną przez .........................•....................................•............

4. Gminą Złota, z siedzibą ............................•....................., NIP .................•.............•...REGON

.................................. reprezentowaną prz.ez .

5. Gminą Działoszyce, .z siedzibą ..............•............................, NIP .

REGON reprezentowaną przez .....................•.............•.......

6. Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spótka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Pińczowie, z siedzibą ...•....•.........................................•......NIP .................................•.REGON

.......................•.......... re prezentowanym przez ........•................................•...................

7. Wodociągami Pińczowskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
.....•... ...•....... NIP REGON •.................................

reprezentowa nymi przez ..............................................................•...........

8. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą .......•......................................., NIP .........•.........................

REGON .....•............................ reprezentowanym przez

............................................................

Powyżej wymienieni, mając na uwadze treść art. 2 pkt 15a oraz art., 38 a ustawy a z dnia
20.02.201Sr. o odnawialnych żródłach energii (Dz. U. z 2017r. nr 1148 z późnozmianami)

z""anej daLeLu_st?\V,t(:g.E,lJragnącwspólnie dążyć do:
-rozwijańi,,"wspÓipracydla . osiągnięcia celów zmierzających do poprawy stanu

środowiska, w tym jakości powietrza, bezpieczeństwa energetycznego poprzez

zmniejszenie energo~. ~nności oraz wzmocnienia lokalnej gospodarki za pośrednictwem

wykorzystania lokai nie dostępnych zasobów energetycznych, a w szczególności

odna'vvialnvch źródeł energii,
- zwiększenia i racjonaiizacji wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenia

atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w
energię
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- innych działań proekologicznych,

- działania antysmogowe

postanawiają zawrzeć Porozumienie o ustanowieniu Klastra Energii zwane dalej
IIPoro2.umieniem'I,

Przedmiot porozumienia

. 1. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie "Pińczowskiego Klastra Energetycznego"
zwanego dalej "Klastrem", oraz określenie zakresu, zasad i kierunków współpracy,
między Partnerami niniejszego porozumienia.

2. Klaster funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu, nie posiada
osobowości prawnej oraz nie podlega rejestracji.

3. Partnerami Założycielami Klastra są podmioty podpisujące niniejsze Porozumienie.

92
Misja i cele Klastra

1. Misją Klastra jest poprawa stanu środowiska na obszarze Powiatu Pińczowskiego,

w tym jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie

lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych
zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz inne działania
proefektywnościowe.

2. Cele działalności klastra:

- ograniczenie niskiej emisji na terenie członków klastra, w tym poprzez inwestycje w

OZE
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii

- nacisk na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej oraz inwestycje w OZE
3. Klaster będzie stanowi! podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia wspólnych działań

słuźących osiąganiu zakładanych celów.

4. Partnerzy postanawiają podjąć wspólne działania mające na celu między innymi:
1) Przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa

energetycznego oraz opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod
zapobieganianegaWwnyinsKutkćiintych zjawisk;

2} Inicjowanie I podejmowanie działań, w tym procesów Inwestycyjnych,

prowadzących do wdrażania najnowszej myśli technicznej, w tym innowacyjnych

rozwiązań technologicznych, na poziomie regionalnym i iokalnym,

w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji

energii z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogli
korzystać Partnerzy, mieszkańcy oraz inne podmioty z regionu
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5. Dla realizacji misji i osiągnięcia związanych z nią celów Partnerzx dolożą starań, aby
znaleźć najbardziej korzystną formułę współpracy, mając na względzie

uwarunkowania techniczne, organizacyjne i prawne, a także dostępne instrumenty

finansowe umożliwiające sfinansowanie planowanych przedsięwzięć.

6. Każda z jednostek samorządu terytorialnego będących członkami klastra pozostawia

sobie decydujący glos oraz prawo weta w zakresie dotyczącym działań prowadzonych

na terenie -swojej gminy.

~3
Dzialania Klastra

1. Dążąc do realizacji celów określonych w ~ Z w ramach Klastra będą podejmowane

działania mające doprowadzić do stworzenia nowoczesnego środowiska

współpracującego na bazie najnowszych, innowacyjnych technologii w zakresie badań,

wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków

i technologii, a przez to:

1) wypracowanie i następnie wdrażanie efektywnych rozwiązań służących radykalnej

poprawie stanu środowiska, w tym jakości powietrza na terenie Klastra,

Z) stworzenie i następnie wdrażanie kompleksowych programów służących

bezpieczeństwu i samowystarczalności energetycznej Klastra, przy optymainym

wykorzystywaniu lokalnych zasobów energetycznych,

3) stworzenie korzystnych warunków dla realizacji inwestycji, ujętych w powyższych

programach, a w szczególności prowadzenie prac studialnych i badawczych

mających na celu opracowanie optymalnych programów inwestycyjnych,
4) realizację programów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych

i prywatnych, w tym również w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
5) prowadzenie edukacji ekologicznej i propagującej efektywne gospodarowanie

energią,
6) inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i finansowanie prac badawczo-rozwojowych,
7) realizację działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

8) wspieranie rozwoju inteligentnych systemów monitorowania konsumpcji energii

jako narzędzia bilansowania, sterowania poboru energii oraz zintegrowanego
. -- ."- ------ -..---.-
planowania,

9) tworzenie mechanizmów skutecznego pozyskiwania wykorzystywanie

dostępnych środków publicznych na sfinansowanie inicjatyw podejmowanych w

ramach Klastra.

2, Cele Klastra osiągane będą w szczególności poprzez:
1) bezpośrednią współpracę i wymianę informacji pomiędzy partnerami Klastra,
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2) budowę zespołów projektowych aplikujących o środki finansowe do funduszy

strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania

przedsięwzięć podejmowanych w ramach klastra,

3) promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania lub ograniczania

emisji zanieczyszczeń oraz likwidacji ich negatywnych skutków,

4) prowadzenie działań edukacyjnych na poziomie lokalnym w zakresie związanym

z celami Klastra.

~4
Koordynator Klastra

1. Partnerzy ustalają, że funkcję Koordynatora Klastra pełnić będzie Gmina Pińczów

2. Do obowiązków Koordynatora Klastra .należą:

1) Reprezentowanie klastra na zewnątrz

2) organizowanie struktury instytucjonalnej Klastra,

3) koordynowanie działarl Partnerów w zakresie rozwoju Klastra,
4) prowadzenie bieżących prac administracyjnych oraz rozliczeń finansowych

związanych z działainością Klastra,

3. Na mocy niniejszego Porozumienia Koordynator nie jest umocowany do

podejmowania czynności prawnych w imieniu któregokolwiek z Partnerów, poza

czynnościami do których został wyraźnie umocowany na mocy niniejszego

Porozumienia iub innej odrębnej umowy lub pełnomocnictwa.

~s
Partnerzy Klastra

1. Partnerami Klastra są Partnerzy Założyciele Klastra oraz podmioty przyjęte do Klastra
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu, z zastrzeżeniem

wynikającym z art .. 2 pkt.15a ustawy o odnawialnych źródłach energii.
2. Klaster jest otwarty na przyjecie nowych partnerów, których działalność w obszarze

działania Klastra może, dzięki kompetencjom, potencjałowi lub doświadczeniu,

przyczynić się do osiągania stawianych przez klaster celów.
3. Zmiany w składzie Klastra mogą następować na podstawie:

lj_Pr~yjęfi.,Lq9 __Klą~!ra, _po złożeniu . przez Partnera Deklaracji przystąpienia do

Klastra,
2) Deklaracji wystąpienia Partnera z Klastra.

4. Wyrażenia woli przystąpienia do Klastra nowego partnera następuje z chwilą złożenia

Dekiaracji przystąpienia do Klastra, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Porozumienia.

,.' ."



5. Każdy z Partnerów może wystąpić z Klastra, wypowiadając niniejsze Porozumienie.

Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą złożenia Deklaracji wystąpienia z Klastra
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.

6. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z którymi

współpraca w wybranych obszarach, a w szczególności w ramach poszczególnych

przedsięwzięć i projektów realizowanych przez Partnerów Klastra, może przyczynić

się do osiągania ceiów Klastra, mogą uzyskać status Partnera Wspierającego Klastra.

7. O nadaniu statusu Partnera Wspierającego decydują partnerzy Klastra.
8. Partnerowi Wspierającemu nie przysługuje prawo wyznaczania swojego

przedstawiciela do organów Klastra.

9. Zasady współpracy. pomiędzy Klastrem a Partnerem Wspierającym reguluje pisemne

porozumienie określające cele, przedmiot i formułę tej współpracy.

H
Sposób funkcjonowania Klastra

1. Klaster jest platformą współpracy p0"1iędzy Partnerami Założycielami klastra oraz

wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w realizację

zakładanych prze Klaster celów.

2. Klaster jest otwarty i przyjazny dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo

w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

3. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na takich samych prawach. za

wyjątkiem Partnerów Wspierających.

4. Klaster działa na obszarze 5 Gmin.

5. Klaster jest otwarty na udział w strukturach ponad regionalnych i zamierza

aktywnie współpracować w środowisku kr'ajowyrn i europejskim.
6. Realizacja projektów będzie mogła być finansowana z funduszy europejskich oraz

innych funduszy krajowych, kredytów komercyjnych, a także środków własnych
Partnerów Klastra.

7. Każdy z Partnerów Klastra ponosi własne.koszty uczestnictwa w Klastrze.
8. Na podstawie uchwały podjętej za zgodą wszystkich Partnerów Klastra na

wniosek Koordynatora może zostać uchwalony budżet Klastra, który będzie

określał wysokość wpłat poszczególnych Partnerów Klastra.
9,. 'Komuflikacja-wewnętrzna+-zewnętrzna.Klastra -będzie odbywała się za pomocą

poczty elektronicznej, faxem lub pocztą tradycyjną.

F
Organy kłastra

1. Organami klastra są:

1) Walne Zgromadzenie.
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2) Rada Założycielska,

3) Koordynator Klastra Energii

2. Pracami organów kolegialnych kieruje Koordynator.

3. W przypadku organów kolegialnych decyzje podejmowane są:

1) zwykł" większością głosów, chyba że Porozumienie stanowi inaczej,

2) przy uwzględnieniu zasady, że przeważa głos Partnera właściwego
miejscowo,

3) na spotkaniu organu zwołanym z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem
na dzień roboczy.

4. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy Członkowie Klastra.

5. Walne Zgromadzenie jest organem wyznaczającym kierunki dżiałania Klastra

oraz podejmującym inne decyzje, w myśl porozumienia.

6. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są wiążące dla wszystkich
członków klastra.

7. W skład Rady Założycielskiej wchodzą wszyscy członkowie klastra którzy
uczestniczyli w jego założeniu.

8. Rada Założycielska nadzoruje dziąłalność klastra oraz opiniuje poszczególne

jego działania

~8
Odpowiedzialność finansowa

1. Każdy z członków klastra ponosi własne kosz.ly uczestnictwa w klastrze.
2. Koszty sporządzania dokumentów dotyczących działalności klastra obciążają

solidarnie w częściach równych jednostki samorządu terytorialnego będące
członkami klastra .

3. Sposób finansowania działalności klastra lub ponoszenia kosztów związanych

z utworzeniem klastra zostanie określony stosownymi uchwałami Walnego
Zgromadzenia, które będą wiążące dla wszystkich członków klastra.

99
Postanowienia dodatkowe

1. ~iniejszef'orozumienie -dopuszcza --możliwość -zawierania dalszych, odrębnych

porozumień pomiędzy Partnerami lub niektórym! z Partnerów, których przedmiotem
będzie współpraca przy realizacji konkretnych przedsięwzięć o charakterze wpisując

się w cele, dla których utworzono Klaster.

2. Podejmowanie wspólpracy dla realizacji indywidualnych, wspólnych projektów bądż
przedsięwzięć realizowanych w ramach Klastra wymaga każdorazowo zawarcia

szczegółowej umowy, która będzie się odwoływać do niniejszego Porozumienia .
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3. Niezależnie od niniejszego porozumienia, każdy z Partnerów Klastra ma .prawo indywidualnie
ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejsza umowa w żaden sposób nie
ogranicza samodzielnej działalności Partnerów.

4. Wszystkie Strony porozumienia zobowiązane są do zachowania poufności w zakresie informacji i
danych uzyskanych w związku i wyniku wykonywania porozumienia.

910

Postanowienia końcowe

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem
podpisania.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności oraz zgody wszystkich Partnerów Klastra.

3. Każdemu z Partnerów przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego Porozumienia w każdym
czasie.

4. Strona wypowiadająca niniejsze Porozumienie, a będąca czynnie zaangażowana w

realizowany przez klaster projekt, zobowiązana jest do ucZestnictwa w jego realizacji do jego
zakończenia i finansowego rozliczenia.

5. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszego porozumienia lub w związku z

nim, rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane
będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Koordynatora Klastra.

6. Porozumienie zostało sporządzone w 8 (ośmiu) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdego z Partnerów.

Podpisy Partnerów zawierających porozumienie:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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Załącznik nr 1
do Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii

pn. "Pińczowski Klaster Energetyczny"

pieczęć firmowa

_.__ .. -
Nazwa ,

NIP

-
REGON

;I KRS/EDG
'-- - ..

IAdres: ulica, kod pocztowy, miejscowość

!

>---- -
Nr telefonu i faxu

.

Adres poczty elektronicznej

Ad res strony Internetowej

-

DEKLARACJA
przystąpienia do współpracy w ramach

PiŃCZOWSKIEGO KLASTRA ENERGETYCZNEGO

Niniejszym deklaruję przystąpienie do współpracy w ramach Pińczowskiego Klastra
Energetycznego w charakterze członka Kłastra.

Jęgnocześni~ .. !l.~c"P.tuj~ . .PP.'.Q!.IJrTliel1i.ew...sprąwię .. ..PQw()lania Plńczowskiego Klastra
Energetycznego i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Do reprezentacji deleguję Pana/Panią .
te i., email .

Miejscowość, dato

.'

Pieczęć ipodpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2
do Porozumienia o ustanowieniu Kiastra Energii

pn. "Pińczawski Klaster Energetyczny"

DEKLARACJA WYSTĄPIENIA
Z Pińcwwsklego Kiastra Energetycznego

I. Nazwa Partnera:

(pełna nazwa)
NiP." ........•......... ,"""""", ..." ..."" ...
Rf.GDN" .... " ..""." ...." ..•." .."" .."".
KRS(jeśli dotyczy} ..•.....•.....•.

II. Siedziba:
Województwo: o ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• , gmina: .
miejscowość: 0.0 .: •••••••••• 0.0 ••••• " ••• , •••••

ulica , , .
nume r domu/Jokal u: 0.0 •••••••••••••••••• " ••••••••••

kod pocztowy: ,0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , poczta o •••••••••

m. Dane os6b osoby/osób uprawnlonvch do reprezentowania Partnera:
Imię i nazwisko: ,..•............ , .

Stanowisko: " , , .
e..mai!: , .
Tel./fax: :......•...............................

Im ię j nazwisko: , , '•.....,•........... , .

Stanowisko:" .....•.•....., ,.., ,..................•................. ," .
e.mail: , " .
Tel./fax: ,,., "., ,..,..' , , ,, ' , ,

Oświadczam, iż deklaruję wystapienie z Pińczowskiego KJastra Energetycznego i rezygnuję z udziału
w Klastrze, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Porozumienia o ustanowieniu Pińczowskiego Klastra
Energetycznego w terminie i trybie przewidzianym w Porozumieniu oraz wygaśnięciem praw i obowiązków
wynikających z Porozumienia oraz innych dokumentów Klastra.

Jednocześnie oświadczam, iż w momencie złożenia niniejszej deklaracji realizowane były z moim
(jako Partnera Klastra) bezpośrednim udziałem następujące projekty, czynności lub zadania (jeśli dotyczy):
1., " .., , :: : ..:,,:.~., ,:.~,:;,.:.;::;..::,::,:: , :::::.:: :: :: :.:.::.:::.::, ..,: .
2 " " " " .
3... " "..............................................• " " .
4 " , ,..,.., "', ,,, , ", ", ,

............................ ,....(miejscowość), dnia r.



UZASADNIENIE

Ustawa o odnawialnych źródłach energii definiuje klaster energii jako cywilnoprawne porozumienie

w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty

badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia

zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł na
obszarze działania 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Utworzenie klastra energii odnawialnej ma na celu poprawę stanu środowiska poprzez wykorzystanie
lokalnie dostępnych zasobów energetycznych. Ponadto istnienie Pińczowskiego Klastra

Energetycznego i bycie jego członkiem zapewni lepszą pozycję w aplikowaniu o środki unijne.
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