
UCHWAŁA NR LIX/496/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Staszów do klastra energii 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 13721)) oraz w związku z art. 2 pkt 15a oraz art. 38a 
ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity Dz.U. 2021, 
poz. 610 z późn. zm.2)), Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się wolę podjęcia współpracy i przystąpienia Gminy Staszów do klastra energii tworzonego na 
terenie gmin: Staszów, Połaniec, Tuczępy, Kielce. 

2. Zasady funkcjonowania klastra energii, o którym mowa w ust. 1, zasady współpracy partnerów, 
wyznaczenie koordynatora oraz jego obowiązki i uprawnienia, określone zostaną w porozumieniu 
o utworzeniu klastra energii. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1093, 1467, 1873 
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UZASADNIENIE 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,        
o ile ustawy nie stanowią inaczej. W oparciu o spotkanie inicjujące inicjatywę powołania klastra 
energii z dnia 08.09.2021r. gmina Staszów wraz z podmiotami:  

1) Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
2) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy 

z ograniczoną odpowiedzialnością, 
4) ENEA Elektrownia Połaniec S.A., 
5) Domat Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 
postanowiły o rozpoczęciu prac formalno-prawnych, nakierowanych na powołanie do życia 
lokalnego klastra energii, pod nazwą „Świętokrzyski Klaster Energii w Staszowie”. 

Celem głównym klastra energii jest podjęcie współpracy nakierowanej na poprawę efektów 
ekologicznych i ekonomicznych działalności poszczególnych członków klastra energii, z korzyścią 
dla struktur samorządowych oraz miejscowej społeczności, w szczególności zaś ograniczenie 
emisji oraz wytwarzanie i dystrybucja energii na poziomie lokalnym przy dodatkowym wsparciu 
finansowym środkami pochodzącymi z funduszy zewnętrznych, w tym z Krajowego Programu 
Odbudowy z przeznaczeniem na inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
 
Cel ten realizowany będzie poprzez: 

  działania inwestycyjne, takie jak budowa elektrowni OZE i systemów magazynowania 
energii, budowa sieci dystrybucji energii elektrycznej i pozostałej infrastruktury, wdrażanie 
nowych technologii przyjaznych środowisku, modernizacja zakładów komunalnych 
będących członkami klastra; 

  działania proekologiczne, takie jak zwiększanie świadomości ekologicznej u mieszkańców 
gmin objętych obszarem działania klastra dostosowane do lokalnych możliwości; 

  dywersyfikacja źródeł energii zmierzająca do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego 
podmiotów i mieszkańców;  

  zagospodarowanie lokalnych zasobów energetycznych w kierunku wytwarzania "zielonej"  
i taniej energii;  

  rozwój elektromobilności, w tym wymiana taboru autobusowego na przyjazny środowisku 
i budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych;  

  produkcja taniej energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby podmiotów i mieszkańców; 
   obniżenie kosztów odbioru odpadów komunalnych i ścieków od lokalnych podmiotów  

i mieszkańców.  
 
Pozostałe korzyści samorządów związane z udziałem w klastrze energii: 

  możliwość pozyskania dofinansowania z dedykowanych dla klastrów źródeł finansowania 
inwestycji w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027; 

  rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy np. przy budynkach użyteczności 
publicznej, czy w gospodarstwach indywidualnych; 

  rozwój gospodarczy dzięki wsparciu dużych inwestorów poszukujących lokalizacji pod 
inwestycje OZE; 

  współdziałanie wytwórców i konsumentów energii, co przysłuży się zaspokojeniu ciągle 
rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, bez konieczności uzależnienia się 
od zewnętrznych dostawców; 
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  wykorzystanie lokalnych zasobów; 
  wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych technologii dokładnie tam, gdzie są one użyteczne 

i opłacalne. 
 
Mając na uwadze powyższe, a zwłaszcza możliwość podniesienia jakości życia mieszkańców 
samorządów oraz pozyskania w przyszłości środków zewnętrznych na nowoczesne działania 
w zakresie odnawialnych źródeł energii, sprzyjające rozwojowi nowoczesnej i przyjaznej 
środowisku gospodarki energetycznej, podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za celowe. 
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