
UCHWAŁA Nr LI/ 296/ 2022 

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Szydłów z Wiślańskiego Klastra 
Energii 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 
poz. 1383, poz. 2370), Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

Wyraża się wolę i zgodę na wystąpienie Gminy Szydłów z Wiślańskiego Klastra Energii. 

§ 1 . 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§3 . 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄ.^ 

mg 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LI / 296/ 2022 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 19 grudnia 2022 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Szydłów z Wiślańskiego Klastra 

Energii 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach 
współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku 
oraz stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 
gminy. 

Rada Miejska w Szydłowie w dniu 12 maja 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIV/ 
258/ 2022, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Szydłów 
do Wiślańskiego Klastra Energii. Na mocy przedmiotowej uchwały zostało zawarte, 
w Połańcu dnia 05.07.2022 r., porozumienie cywilnoprawne o ustanowieniu klastra 
energii, pomiędzy: Gminą Łubnice, Gminą Oleśnica, Gminą Osiek, Gminą Połaniec, 
Gminą Rytwiany, Gminą Szydłów oraz DOEKO GROUP Sp. z o. o., która pełni rolę 
koordynatora Wiślańskiego Klastra Energii. Zawiązane porozumienie o powołaniu 
klastra energii, dzięki sprzyjającym zmianom w legislacji oraz pojawiającymi się 
możliwościami pozyskania dofinansowania dedykowanego dla Klastrów Energii, 
stworzyć miało możliwość wnioskowania o dofinansowanie oraz zwiększyć szanse na 
pozyskanie środków zewnętrznych. Powodem wystąpienia Gminy Szydłów 
z Wiślańskiego Klastra Energii jest brak perspektywy na realizację wspólnych działań 
pozwalających osiągnąć zamierzone cele Klastra. 

Na podstawie § 3 ust. 7 Porozumienia o ustanowieniu klastra energii, każdy 
z Członków Klastra może w dowolnym momencie wypowiedzieć Porozumienie na 
piśmie pod rygorem nieważności za miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec bieżącego miesiąca. Oświadczenie o wypowiedzeniu składa się 
wszystkim pozostałym Członkom Klastra. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


