UCHWAŁA NR XXXVII/240/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój,
PolanicaZdrój, Lądek-Zdrój i Szczytna
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój,
PolanicaZdrój, Lądek- Zdrój i Szczytna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12) w zw. z art. 10 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) Rada Miejska Lądka- Zdroju uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia Gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój,
Lądek- Zdrój i Szczytna w celu wspólnego wykonywania zadania pn. "Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny
Region Energetyczny Sudety", którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Na realizację powyższego zadania przeznacza się kwotę 20.000,- zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka- Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/240/2017
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 27 lutego 2017 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
w sprawie utworzenia Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”.
W dniu … ………… roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy:
1. Gminą Miejską Duszniki-Zdrój – reprezentowaną przez – .....................
2. Gminą Miejską Kudowa-Zdrój – reprezentowaną przez – .....................
3. Gminą Miejską Polanica-Zdrój – reprezentowaną przez – .....................
4. Gminą Lądek- Zdrój- reprezentowaną przez- ...............................
5. Miastem i Gminą Szczytna – reprezentowanym przez – .....................
o następującej treści:
§ 1. § 1. Gminy: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek- Zdrój i Szczytna postanawiają
wspólnie utworzyć Klaster Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” w rozumieniu ustawy
o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 487 z późn. zm.).
§ 2. 1. Gminy- strony niniejszego porozumienia powierzają Gminie Miejskiej Duszniki-Zdrój wiodącą rolę
w realizacji zadań objętych porozumieniem, a w szczególności wyznaczają i upoważniają do prowadzenia
wszelkich spraw związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji niezbędnej do utworzenia Klastra.
2. 2. Strony porozumienia zobowiązują się zabezpieczyć odpowiednie środki budżetowe na realizację zadania
w kwocie 20.000,- zł każda.
3. 3. Gmina, wymieniona w ust. 1 wykonując zadania objęte porozumieniem, przejmie w tym zakresie prawa
i obowiązki pozostałych Gmin – stron porozumienia w dniu wejścia w życie porozumienia, a Gminy te
zobowiązują się wziąć udział w pokryciu kosztów realizacji zadania w częściach równych.
§ 3. § 3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają aneksu podpisanego przez wszystkie strony.
§ 4. Porozumienie wchodzi w życie po ogłoszeniu jego treści w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
§ 5. § 5. Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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UZASADNIENIE
Niniejszą uchwałą Rada Miejska Lądka-Zdroju wyraża zgodę na realizację współpracy pomiędzy gminami
Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądka- Zdroju oraz Szczytna w kierunku utworzenia
Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”, w rozumieniu ustawy o odnawialnych
źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 487 z późn. zm.). Wolę i projektowaną
formę tej współpracy przedstawiciele wyżej wymienionych gmin wyrazili w liście intencyjnym,
podpisanym w dniu 29 października 2016 roku. Celem Klastra Energii jest prowadzenie regionalnej
świadomej polityki energetycznej polegającej na wytwarzaniu energii oraz równoważeniu jej
zapotrzebowania pomiędzy uczestnikami klastra poprzez lokalne wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii.
Rada podejmując niniejszą uchwałę kieruje się pozytywnymi aspekty utworzenia klastra, takimi jak:
- poprawa efektywności energetycznej regionu,
- poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu,
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- zmniejszenie emisji CO2,
- optymalizacja kosztów gospodarki energetycznej,
- rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii,
- wzrost zatrudnienia oraz rozwój regionu, zwracając przy tym uwagę na zadania własne gminy, wśród
których wymienia się zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, a także ochronę środowiska i przyrody

Burmistrz
Roman Kaczmarczyk
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