
Projekt

z dnia  22 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXVI.267.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie objęcia członkostwa w Klastrze Energii Biała Energetyka

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875) 
i art. 2 ust. 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2017 r., poz. 1148 z późn. 
zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia Gminy Biała do Klastra Energii Biała Energetyka.

§ 2. 1. Partnerami współtworzącymi Klaster Energii Biała Energetyka będą: Gmina Biała, Bassau Sp. z o.o. 
z siedzibą w Prószkowie.

2. Zasady funkcjonowania Klastra Energii Biała Energetyka, zasady współpracy partnerów oraz obowiązki 
i uprawnienia Koordynatora określone zostaną w porozumieniu o ustanowieniu Klastra Energii Biała Energetyka.

3. Projekt porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Biała Energetyka stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. z 2016 r. poz. 925 oraz z 2017 r. poz. 624, 1593.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI.267.2017

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 29 listopada 2017 r.

POROZUMIENIE O USTANOWIENIU KLASTRA ENERGII BIAŁA ENERGETYKA
(dalej jako „Porozumienie”)

zawarte dnia……………………….. 2017 r. w …………………………. pomiędzy,

Gminą Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała

w imieniu którego działa:

Edward Plicko – Burmistrz Białej

a

BASSAU Sp. z o.o. z siedzibą w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 15, 46-060 Prószków, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000526304, NIP: 9910498450, REGON: 161601275, reprezentowaną przez - 
Izabelę Rawza Prezes Zarządu

zwanymi dalej łącznie „Partnerami”, a każdy z osobna „Partnerem”,

W związku z postanowieniami podpisanego w Białej Listu Intencyjnego w sprawie woli współpracy w kierunku 
utworzenia Klastra Energii Biała Energetyka,

Partnerzy postanowili zawrzeć Porozumienie o następującej treści:

§ 1. [Przedmiot porozumienia]

1. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Klastra Energii Biała Energetyka, zwanego dalej „KEBE”, oraz 
określenie zakresu, zasad i kierunków współpracy pomiędzy Partnerami niniejszego Porozumienia.

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

§ 2. [Okres działania]

Klaster zostaje zawiązany na czas nieokreślony.

§ 3. [Obszar działania]

1. Klaster będzie prowadził swoją działalność na obszarze terytorialnym Gmin Biała oraz Prószków „Obszar 
działania”.

2. Obszar działania może być rozszerzony w granicach ustalonych w art. 2 ust. 15a ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

§ 4. [Cele i działalność]

1. Cele KEBE w horyzoncie 5 letnim:

a) produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z OZE dla punktów PPE obiektów Gminy Biała na 
poziomie 20% całkowitego zużycia energii elektrycznej,

b) całkowita eliminacja źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych we wszystkich obiektach publicznych 
Gminy Biała,

c) produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z OZE dla przedsiębiorstw prywatnych oraz 
gospodarstw indywidualnych z Gminy Biała

d) eliminacja źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych w przedsiębiorstwach prywatnych oraz 
gospodarstwach indywidualnych w Gminie Biała
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e) cele w horyzoncie 5 letnim podane powyżej będą realizowane również w kolejnych gminach, 
przedsiębiorstwach prywatnych oraz gospodarstwach indywidualnych tych gmin, które przystąpią do KE Biała 
Energetyka na poziomie możliwości wykazanych w wynikach przeprowadzanych analiz.

2. Cele KEBE w horyzoncie 10 letnim:

a) opracowanie oraz wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na produkcję i wykorzystywanie energii elektrycznej 
pochodzącej z OZE  dla punktów PPE obiektów gmin, przedsiębiorstw prywatnych oraz gospodarstw 
indywidualnych, które przystąpią do KE Biała Energetyka na poziomie min. 50% całkowitego zużycia energii 
elektrycznej,

b) opracowanie technologii z wykorzystaniem chemii opartej na bezinwazyjnej oraz bezpiecznej dla środowiska, 
w celu podniesienia sprawności układów grzewczych oraz możliwości redukcji gazów cieplarnianych,

c) dalszy rozwój KE Biała Energetyka na innych obszarach woj. opolskiego.

3. Działania KEBE mają służyć poprawie stanu środowiska na Obszarze działania oraz poprawie 
bezpieczeństwa energetycznego.

4. KEBE będzie prowadził działalność edukacyjną oraz promocyjną na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym w zakresie związanym z celami Klastra.

5. Działalność KEBE będzie ukierunkowana na wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji 
wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym zwłaszcza odnawialnych źródeł energii, 
z którego będą mogli korzystać Partnerzy niniejszego Porozumienia, mieszkańcy oraz inne podmioty z Obszaru 
działania.

6. Działalność KEBE będzie umacniać wizerunek Obszaru działania, jako regionu wspierającego idee 
proekologiczne.

7. Dla realizacji celów Klastra, Partnerzy dołożą wszelkich starań, aby znaleźć najkorzystniejszą formułę 
współpracy, mając na względzie uwarunkowania techniczne, organizacyjne i prawne, a także dostępne instrumenty 
finansowe umożliwiające sfinansowanie planowanych przedsięwzięć.

§ 5. [Organy KEBE]

1. KEBE prowadzi swoje działania oraz podejmuje decyzje poprzez swoje organy.

2. Do organów KEBE należą:

a) Zgromadzenie Partnerów Klastra;

b) Koordynator Klastra.

§ 6. [Zgromadzenie Partnerów Klastra]

1. Zgromadzenie Partnerów Klastra jest najwyższym organem decyzyjnym i kontrolnym KEBE.

2. Zgromadzenie Partnerów Klastra składa się z należycie umocowanych przedstawicieli Partnerów KEBE.

3. Każdy Partner ma prawo wyznaczenia i zmiany swojego przedstawiciela do Zgromadzenia Partnerów 
Klastra.

4. Pracami Zgromadzenia Partnerów Klastra kieruje Przewodniczący Zgromadzenia wybierany spośród 
członków Zgromadzenia Partnerów Klastra.

5. Do zadań Zgromadzenia Partnerów Klastra w szczególności należy:

a) ustalanie strategii oraz planowanie działań KEBE,

h) nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Porozumienia,

i) inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami niniejszego 
Porozumienia,

j) zatwierdzanie zmian do regulaminów obowiązujących w KEBE,

k) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego Partnera oraz w sprawie wykluczenia Partnera z KEBE,

l) przyjmowanie rocznych sprawozdań oraz zatwierdzanie rocznych planów działalności Koordynatora Klastra.
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6. Wszelkie uchwały Zgromadzenia Partnerów Klastra podejmowane są zwykłą większością głosów, przy 
kworum liczącym co najmniej połowę przedstawicieli wszystkich Partnerów, chyba że postanowienia niniejszego 
Porozumienia stanowią odrębnie. Teksty uchwał są spisywane i podpisywane przez przedstawicieli Zgromadzenia 
Partnerów Klastra obecnych na posiedzeniu.

7. Członkom Zgromadzenia Partnerów Klastra nie przysługuje od KEBE zwrot kosztów podróży oraz 
wynagrodzenie za udział w ich pracach.

8. Miejsca i terminy posiedzeń Zgromadzenia Partnerów Klastra są wyznaczone przez Przewodniczącego na 
terenie Obszaru działania.

9. Kadencja Zgromadzenia Partnerów Klastra trwa 4 lata, a jej członkowie mogą być powołani na kolejne 
kadencje.

§ 7. [Koordynator Klastra]

1. Partnerzy ustalają, że funkcję Koordynatora Klastra pełnić będzie ________________.

2. Koordynator Klastra jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw i reprezentacji KEBE.

3. Do obowiązków Koordynatora Klastra należą:

a) organizowanie struktury instytucjonalnej KEBE,

b) koordynowanie działań Partnerów w zakresie rozwoju KEBE,

c) prowadzenie bieżących prac administracyjnych i finansowych związanych z działalnością KEBE,

d) organizacja biura KEBE,

e) pozyskiwanie środków na realizację projektów zgodnych ze strategią KEBE,

f) realizacja prac zleconych przez Zgromadzenie Partnerów Klastra na podstawie podjętych uchwał,

g) przygotowywanie i składanie wniosków o wsparcie na rozwój KEBE,

h) rekomendowanie Zgromadzeniu Partnerów Klastra propozycji dotyczącej przystąpienia nowego Partnera do 
KEBE oraz wykluczenia Partnera z KEBE,

i) nadzór nad działalnością Biura odpowiedzialnego za obsługę organizacyjną KEBE,

j) przygotowywanie rocznych sprawozdań i planów działalności.

4. Na mocy niniejszego Porozumienia Koordynator Klastra nie jest umocowany do podejmowania czynności 
prawnych w imieniu któregokolwiek z Partnerów, poza czynnościami do których został wyraźnie umocowany na 
mocy niniejszego Porozumienia lub innej odrębnej umowy.

5. Koordynator Klastra wskazuje siedzibę biura KEBE z Obszaru działania.

6. W terminie do 60 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia Koordynator Klastra przedstawi 
Zgromadzeniu Partnerów Klastra do akceptacji projekt Regulaminu KEBE zgodny z zasadami określonymi 
w niniejszym Porozumieniu.

§ 8. [Partnerzy Klastra]

1. Partnerami KEBE są Partnerzy zawierający niniejsze Porozumienie oraz podmioty przyjęte do KEBE 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu i rozwiązaniami przyjętymi w przedstawionym 
Regulaminie KEBE o którym mowa w §7 ust 5 niniejszego Porozumienia.

2. KEBE jest otwarty na przyjęcie nowych Partnerów, których działalność w obszarze działania KKEBE może, 
dzięki kompetencjom, potencjałowi lub doświadczeniu, przyczynić się do osiągnięcia stawianych przez KEBE 
celów.

3. Zmiany w składzie KEBE mogą następować na podstawie:

a) przyjęcia do KEBE zgodnie z regulaminem, po złożeniu przez ubiegający się o członkostwo w Klastrze podmiot 
Deklaracji przystąpienia do Klastra,

b) Deklaracji wystąpienia Partnera z Klastra,

c) decyzji Zgromadzenia Partnerów Klastra o wykluczeniu Partnera z Klastra.
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4. Przystąpienie do Porozumienia nowego uczestnika wymaga zgody bezwzględnej większości składu 
Zgromadzenia Partnerów Klastra.

5. Każdy z Partnerów może wystąpić z Klastra, wypowiadając niniejsze Porozumienie za 3 miesięcznym 
okresem wypowiedzenia.

6. Partner może zostać wykluczony z Klastra decyzją Zgromadzenia Partnerów Klastra, podjętą na wniosek 
Koordynatora Klastra, pod warunkiem że:

a) został on pisemnie poinformowany, że jego dalsze funkcjonowanie w Klastrze jest niemożliwe lub niepożądane,

b) wyznaczono mu termin nie krótszy niż 14 dni na ustosunkowanie się,

c) stanowisko Partnera zostało przedstawione Zgromadzeniu Partnerów Klastra, które zatwierdziło wykluczenie 
Partnera z Klastra.

§ 9. [Sposób funkcjonowania Klastra]

1. Uczestnictwo w KEBE oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

2. Partnerzy KEBE uczestniczą w nim na takich samych prawach i obowiązkach, za wyjątkiem Partnerów 
Wspierających.

3. Realizacja działalności Klastra będzie mogła być finansowana ze środków własnych Klastra, funduszy 
europejskich oraz innych funduszy krajowych, a także środków własnych Partnerów Klastra.

4. Każdy z Partnerów Klastra ponosi własne koszty uczestnictwa w Klastrze.

5. Na podstawie odrębnej umowy podpisanej przez poszczególnych Członków Zgromadzenia Partnerów 
Klastra a Koordynatorem Klastra zostanie ustalony budżet KEBE przeznaczony na pokrycie kosztów związanych 
z działalnością bieżącą KEBE.

6. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna KEBE będzie się odbywała za pomocą poczty elektronicznej lub 
listownie.

§ 10. [Partnerzy Wspierający KEBE]

1. 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 
KEBE, może przyczynić się do osiągania celów KEBE oraz zwiększania potencjału gospodarczego Obszaru 
działania, mogą uzyskać status Partnera Wspierającego Klastra.

2. O nadaniu statusu Partnera Wspierającego lub jego cofnięciu decyduje Zgromadzenie Partnerów Klastra 
poprzez podjęcie stosownej uchwały.

3. Partnerowi Wspierającemu nie przysługuje prawo wyznaczania swojego przedstawiciela do organów KEBE.

4. Zasady współpracy pomiędzy KEBE a Partnerem Wspierającym reguluje pisemne porozumienie określające 
cele, przedmiot i formułę tej współpracy. Szczegółowe zasady dotyczące procedury zawierania porozumienia oraz 
tryb akceptacji jego treści przez KEBE określi Regulamin KEBE o którym mowa w §7 ust 5 niniejszego 
Porozumienia.

§ 11. [Postanowienia dodatkowe]

1. Niniejsze Porozumienie dopuszcza możliwość zawierania dalszych, odrębnych porozumień pomiędzy 
Partnerami lub niektórymi z Partnerów, których przedmiotem będzie współpraca przy realizacji konkretnych 
przedsięwzięć o charakterze wpisującym się w cele, dla których utworzono KEBE.

2. Podejmowanie współpracy dla realizacji indywidualnych, wspólnych projektów bądź przedsięwzięć 
realizowanych w ramach Klastra wymaga każdorazowo zawarcia szczegółowej umowy, która będzie się 
odwoływać do niniejszego Porozumienia.

§ 12. [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkich Partnerów KEBE.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz zgody wszystkich Partnerów Klastra.
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3. 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.

4. 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 KEBE.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, zastosowanie znajduje prawo polskie, w tym 
zwłaszcza odpowiednio stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie dotyczącym umowy spółki cywilnej.

6. Porozumienie zostało sporządzone w __ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego 
z Partnerów Klastra.
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Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, który został podjęty uchwałą
Rady Gminy Biała w dniu 16 czerwca 2016 r. w Gmina Biała podejmuje działania zmierzające do ograniczenia
niskiej emisji i rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na jej obszarze. Podjęcie porozumienia o przystąpieniu
do Klastra Energii Biała Energetyka, zwiększy również szanse na uzyskanie certyfikacji dla klastra oraz objęcie
projektu programem pilotażowym przez Ministerstwo Energii. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478 z późn. zm), definiuje klaser 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 lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej
o napięciu znamionowym niższym niż 110kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic
jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730);

Utworzenie Klastra Energii Biała Energetyka ma także na celu wzmacnianie lokalnej gospodarki dzięki
optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.

Ponadto, w procedurach aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych
i innych potencjalnych źródeł finansowania, istnienie klastra i bycie jego członkiem zapewni lepszą pozycję
w rankingu aplikujących wnioskodawców.

Obecnie prowadzone są rozmowy o przyłączenie się do KEBE podmiotów z gminy Strzeleczki tj. Centrum
Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. oraz Zamku w Mosznej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Przygotował:
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