
UCHWAŁA Nr LV/ 31Bl2023

RADY MlEJsKlEJ w SZYDŁOW|E

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szydłów do Świętokrzyskiego
Klastra Energii w Staszowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12i 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ednolity tekst Dz. U. z2o23 Í. poz.
40) oraz na podstawie art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 20'15 r. o odnawialnych
Źródłach energii (jednolity tekst Dz. U. z2022 r. poz. 1378, poz. 1383, poz. 2370, poz.
2687) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje:

s 1.

WyraŻasię wolę izgodę na przystąpienie Gminy Szydłów do Świętokrzyskiego K|astra
Energiiw Staszowie.

s2.

Zasady funkcjonowania Świętokrzyskiego Klastra Energii w Staszowie, warunki
współpracy partnerów, zakres uprawnień i obowiązków koordynatora określa umowa
Świętokrzyskieg o Kl astra E nerg i i w Staszowie.

s3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów do podpisania umowy
przystąpienia do Swiętokrzyskiego Klastra Energi i w Staszowie.

s4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta iGminy Szydłów

s5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Żz--7'ą-



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LV/ 3181 2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie Gminy Szydłów do Świętokrzyskiego
Klastra Energii w Staszowie

Gmina Szydłów podejmuje działania zmierzające do wa]ki z niską emisją,
rozwojem odnawialnych Źródď energii (oZE) na potrzeby własne, mieszkańcow oraz
lokalnych przedsiębiorcÓw. Celem otwarcia nowych moz]iwości realizacji tych działań
gmina wystąpiła z wnioskiem o pzystąpienie do Swiętokrzyskiego Klastra Energii
w Staszowie, wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych Źródłach energii (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r' poz. 1378 ze
zmianami), klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład ktÓrego mogą
wchodzić osoby flzyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt
1, 2 a 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyŻszym i nauce
(jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zmianami) lub jednostki samorządu
terytorialnego, dotyczące wýwarzania i równowaŹenia zapotzebowania, dystrybucji
Iub obrotu energią z odnawialnych Źródď energii lub z innych Źrodeł lub paliw,
w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niŹszym niŻ 110 kV, na
obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu
w rozumieniu ustawy z dnia 5 czenľca 1998 r. o samorządzie powiatowym (ednoIity
tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1526\ lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym fiednolitytekst Dz. U. z2o23r.poz.40), klasterenergii
reprezentuje koordynator, którym jest powołana W tym celu spďdzielnia,
stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny
członek klastra energii, zwany dalej ,,koordynatorem kIastra energii''.

Dzięki sprzyjającym zmianom w IegislaĄi oraz pojawiającymi się moŻliwościami
pozyskania dofinansowania dedykowanego dla Klastrów Energii, m.in. z Krajowego
Programu odbudowy z pÍzeznaczeniem na inwestycje wykorzystujące odnawialne
żrődła energii, podpisanie Gminy Szydłów do klastra energii stworzy moŻliwośc
wnioskowania o dofinansowanie oraz zwiększy szanse na pozyskanie środków
zewnętrznych. Celem klastra energii jest:
- ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra, będących jednostkami
samorządu terytorialnego, w tym poprzez inwestycje w oZE;

- zwiększe n ie bezp ieczeństwa energetyczneg o poprzez dywersyfik aĄę Źrődeł energ i i ;

- rozwÓj oZEze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki
prosumenckiej;

- edukacja ekologicznaw zakresie OZE;
- wspieranie innowacyjnych technologiiw zakresie efektywnego zarządzania energią
(rcT i oT).

Mając na uwadze powyŻsze, azwłaszcza możliwość podniesienia jakości Życia
mieszkańców samorządőw oraz pozyskania w przyszłości środków zewnętrznych na
nowoczesne działania w zakresie odnawialnych Źródeł energii, sprzyjające rozwojowi
nowoczesnej l przyjaznĄ środowisku gospodarki energetycznej, podjęcie
przedmiotowej uchwały uznaje się za celowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów


