
UCHWAŁA NR XXXIX/297/18
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Krupski Młyn do Klastra Energii "Zielona Energia Leśnej Krainy"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 z póżn. zm.)  oraz art. 2 pkt. 15a) i art. 38a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach 
energii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z późn. zm.)

§ 1. Gmina Krupski Młyn przystępuje do  Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy”

§ 2. 1. Zasady funkcjonowania Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy” i zasady współpracy partnerów 
oraz obowiązki i uprawnienia Koordynatora określone zostały w porozumieniu o ustanowieniu Klastra Energii 
„Zielona Energia Leśnej Krainy”.

2. Uchwała upoważnia Wójta Gminy Krupski Młyn do złożenia podpisu pod dokumentem przystąpienia do 
Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy” oraz do reprezentowania Gminy Krupski Młyn w Klastrze Energii 
„Zielona Energia Leśnej Krainy”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/297/18

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Porozumienie o ustanowieniu Klastra Energii
„Zielona Energia Leśnej Krainy”

Podpisane  dnia ……..................w Zbrosławicach, pomiędzy:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, zsiedzibą w42-286 Koszęcin, 
przy ul. Szkolna 13, NIP: 5751887940, KRS:  0000529355, 

występującym w ramach tej umowy jako Koordynator inicjatywy Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej 
Krainy”, reprezentowaną przez:
- Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” – Piotr Leksy

2. Gmina Kochanowice, zsiedzibą w42-713 Kochanowice, przy ul. Wolności 5, NIP:……………, 
REGON:………………, reprezentowaną przez:

- Wójt Gminy Kochanowice – Ireneusz Czech

3. Gmina Zbrosławice, zsiedzibą w42-674 Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, NIP: 6452533560,

REGON: 000547253, reprezentowaną przez:

- Wójt Gminy Zbrosławice – Wiesław Olszewski 

4. Gmina Krupski Młyn, zsiedzibą w42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, NIP: 6452511021,

REGON: 276258948, reprezentowaną przeez:

- Wójt Gminy Krupski Młyn – Jan Murowski

5. Gmina Tworóg, zsiedzibą 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6, NIP: 6452505977, 

REGON: 276258374, reprezentowaną przez

- Wójt Gminy Tworóg – Eugeniusz Gwóźdź 

6. Gmina Pawonków, zsiedzibą w42-722 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, NIP: 5751576720, REGON: 
000545188, reprezentowanym przez:

- Wójt Gminy Pawonków – Henryk Swoboda 

zwanych dalej łącznie „Partnerami Założycielami” lub „Partnerami” a każdy z nich z osobna 
„Partnerem”   

Mając na uwadze:

- postanowienia podpisanego przez Partnerów dnia 13 października 2017r. w Tworogu Listu Intencyjnego 
w sprawie woli współpracy w kierunku utworzenia Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy”, (w skrócie 
„ZELK”)

- wolę Partnerów rozwijania współpracy dla osiągnięcia celów wytyczonych wpowyżej wskazanym liście,

Partnerzy postanawiają zawrzeć Porozumienie o ustanowieniu Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej 
Krainy”, zwane dalej „Porozumieniem”.

§ 1. Przedmiot porozumienia

1. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy”, zwanego dalej 
„Klastrem”, oraz określenie zakresu, zasad i kierunków współpracy między Partnerami niniejszego porozumienia.
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2. Klaster energii w rozumieniu postanowień niniejszego porozumienia stanowi  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 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic 
jednego powiatu lub 5 gmin, zgodnie z z art. 2 pkt. 15a  ustawy  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii.

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

4. Partnerami Założycielami Klastra są podmioty podpisujące niniejsze Porozumienie (wszyscy sygnatariusze 
Listu intencyjnego).

§ 2. Sposób funkcjonowania Klastra

1. Klaster jest platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem 
naukowym, przedsiębiorcami i ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi 
włączenie się w realizację zakładanych przez Klaster celów.

2. Klaster jest otwarty i przyjazny dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na 
zasadach dobrowolności i woli współpracy.

3. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na takich samych prawach, za wyjątkiem Partnerów 
Wspierających.

4. Klaster działa na obszarze pięciu gmin wchodzących w skład inicjatywy klastrowej, znajdujących się na 
terenie Górnego Śląska, w Powiecie Lublinieckim i Tarnogórskim; Gmina Kochanowice, Zbrosławice, Krupski 
Młyn, Tworóg oraz Pawonków.

5. Klaster jest otwarty na udział w strukturach ponadregionalnych i zamierza aktywnie współpracować 
w środowisku krajowym i europejskim.

6. Realizacja projektów będzie mogła być finansowana z funduszy europejskich oraz innych funduszy 
krajowych.

7. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Klastra będzie się odbywała za pomocą poczty elektronicznej lub 
listownie.

§ 3. Misja i cele Klastra

1. Misją Klastra jest radykalna poprawa stanu środowiska na obszarze Śląska, w tym jakości powietrza oraz 
wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów 
energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz inne działania proekologiczne.

2. Działania Klastra będą wzmacniać wizerunek regionu, w którym intensywnie rozwija się przemysł 
turystyczny, wskazując, że angażuje się on w działania proekologiczne, a przez to jest przyjazny i otwarty dla 
odwiedzających.

3. Klaster będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia wspólnych działań służących osiąganiu 
zakładanych celów.

4. Partnerzy postanawiają podjąć wspólne działania mające na celu między innymi:

1) przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz opracowywanie 
i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk,

2) inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, prowadzących do wdrażania najnowszej 
myśli technicznej, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie regionalnym i lokalnym, 
w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii 
z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogli korzystać Partnerzy, mieszkańcy 
oraz inne podmioty z regionu.

5. Dla realizacji misji i osiągnięcia związanych z nią celów Partnerzy dołożą starań, aby znaleźć najbardziej 
korzystną formułę współpracy, mając na względzie uwarunkowania techniczne, organizacyjne i prawne, a także 
dostępne pozyskane instrumenty finansowe umożliwiające sfinansowanie planowanych przedsięwzięć.
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§ 4. Realizacja celów Klastra

1. Dążąc do realizacji celów określonych w § 3, w ramach Klastra będą podejmowane działania mające 
doprowadzić do stworzenia nowoczesnego środowiska współpracującego na bazie najnowszych, innowacyjnych 
technologii w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, 
środków i technologii, a przez to:

1) wypracowanie i następnie wdrażanie efektywnych rozwiązań służących radykalnej poprawie stanu środowiska, 
w tym jakości powietrza na terenie Śląska,

2) stworzenie i następnie wdrażanie kompleksowych programów służących bezpieczeństwu 
i samowystarczalności energetycznej Śląska przy optymalnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów 
energetycznych,

3) stworzenie korzystnych warunków dla realizacji inwestycji ujętych w powyższych programach, a w 
szczególności prowadzenie prac studialnych i badawczych mających na celu opracowanie optymalnych 
programów inwestycyjnych,

4) realizację programów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych,                    w tym 
również w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,

5) prowadzenie edukacji ekologicznej i propagującej efektywne gospodarowanie energią,

6) inicjowanie i wspieranie prac badawczo-rozwojowych i przemysłowych,

7) realizację działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii,

8) wspieranie rozwoju inteligentnych systemów monitorowania konsumpcji energii jako narzędzia bilansowania, 
sterowania poboru energii oraz zintegrowanego planowania,

9) tworzenie mechanizmów skutecznego pozyskiwania i wykorzystywanie dostępnych środków publicznych na 
sfinansowanie inicjatyw podejmowanych w ramach Klastra.

2. Cele Klastra osiągane będą w szczególności poprzez:

1) stworzenie platformy wymiany pomiędzy Partnerami informacji o potrzebach i wzajemnej ofercie, jak również 
o możliwych działaniach, które mogą być podejmowane w ramach Klastra,

2) budowę konsorcjów lub pod klastrów realizujących przedsięwzięcia badawczo – wdrożeniowe, prace studialne 
oraz przygotowujących i realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne,

3) budowę zespołów projektowych aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów 
ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania badań i wdrożeń,

4) promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania lub ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz 
likwidacji ich negatywnych skutków,

5) prowadzenie działań edukacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie związanym z celami 
Klastra,

6) działalność wydawniczą, w tym publikowanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszych osiągnięciach 
naukowych i technologicznych w zakresie innowacyjnej energetyki oraz gospodarki niskoemisyjnej.

§ 5. Struktura Organizacyjna Klastra

1. Decyzje w ramach działania Klastra podejmowane są przez jego odpowiednie struktury.

2. W ramach Klastra Partnerzy powołują następujące struktury:

1) Rada Partnerów,

2) Zespół Sterujący,

3) Koordynator Klastra.

§ 6. Rada Partnerów

1. Rada Partnerów jest naczelnym organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra.

Id: 336BB0D2-E4DC-4AB4-B845-5069BDD563FF. Podpisany Strona 3



2. Rada Partnerów składa się z należycie umocowanych przedstawicieli Partnerów Klastra. Każdy Partner ma 
prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady Partnerów w Deklaracji przystąpienia do Klastra.

3. Pracami Rady Partnerów kieruje Przewodniczący Rady wybierany spośród członków Rady.

4. Do zadań Rady Partnerów w szczególności należy:

1) ustalanie strategii oraz planowanie działań Klastra,

2) nadzór nad realizacją postanowień niniejszego porozumienia,

3) inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami niniejszego 
Porozumienia i określenie zasad współpracy w tym także z Partnerami Wspierającymi.

4) zatwierdzanie zmian do Regulaminów obowiązujących w Klastrze,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego Partnera oraz w sprawie wykluczenia Partnera z Klastra.

6) przyjmowanie rocznych sprawozdań oraz zatwierdzanie rocznych planów działalności Zespołu Sterującego 
oraz Koordynatora Klastra.

7) Wszelkie postanowienia Rady Partnerów podejmowane są jednomyślnie. Teksty uchwał są spisywane 
i podpisywane przez przedstawicieli Rady Partnerów Klastra.

6. Członkom Rady nie przysługuje od Klastra zwrot kosztów podróży oraz wynagrodzenie za udział w ich 
pracach.

7. Miejsca posiedzeń Rady są wyznaczone przez Przewodniczącego.

8. Kadencja Rady Partnerów trwa 4 lata, a jej członkowie mogą być powołani na kolejne kadencje. Partner ma 
prawo zmienić swojego przedstawiciela w trakcie kadencji.

§ 7. Zespół Sterujący

1. Zespół Sterujący jest ciałem wykonawczym Klastra.

2. W skład Zespołu Sterującego wchodzi od trzech do dziesięciu członków wybranych przez Radę Partnerów 
z zastrzeżeniem zapisów ust. 3. poniżej.

3. Pracami Zespołu Sterującego Klastra kieruje Przewodniczący Zespołu Sterującego. Przewodniczącego 
Zespołu Sterującego wybierają w tajnym głosowaniu członkowie Zespołu Sterującego bezwzględną większością 
głosów. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Sterującego należy w szczególności reprezentowanie Klastra na 
zewnątrz i zarządzanie pracami Klastra.

4. Do zadań Zespołu Sterującego należy w szczególności:

1) pozyskiwanie środków na realizację projektów zgodnych ze strategią Klastra,

2) realizacja prac zleconych przez Radę Partnerów na podstawie podjętych uchwał,

3) przygotowywanie i składanie wniosków o zewnętrzne wsparcie finansowe przedsięwzięć Klastra,

4) rekomendowanie Radzie Partnerów propozycji dotyczącej przystąpienia nowego Partnera do Klastra oraz 
wykluczenia Partnera z Klastra,

5) nadzór nad działalnością Biura Klastra odpowiedzialnego za obsługę organizacyjną Klastra,

6) przygotowywanie rocznych sprawozdań i planów działalności,

7) wyrażanie zgody na zawieranie umów.

5. Kadencja Zespołu Sterującego trwa 4 lata, a jego członkowie mogą być powołani na kolejne kadencje. 
W trakcie kadencji zmiany w składzie Zespołu Sterującego mogą być dokonywane zgodnie kompetencjami 
wskazanymi w ust. 2 i 3 powyżej.

§ 8. Koordynator Klastra

1. Partnerzy ustalają, że funkcję Koordynatora Klastra pełnić będzie Stowarzyszenie LGD Leśna Kraina 
Górnego Śląska w Koszęcinie .

2. Do obowiązków Koordynatora Klastra należy:
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1) organizowanie struktury instytucjonalnej Klastra,

2) koordynowanie działań Partnerów w zakresie rozwoju Klastra,

3) prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej i księgowej związanej z bieżącą działalnością Klastra,

4) organizacja Biura Klastra.

3. Na mocy niniejszego Porozumienia Koordynator 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.

4. Koordynator Klastra wskazuje siedzibę biura Klastra.

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

§ 9. Partnerzy Klastra

1. Partnerami Klastra są Partnerzy Założyciele Klastra oraz podmioty przyjęte do Klastra zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym Porozumieniu i Regulaminie Klastra.

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

3. Partnerem Klastra może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której członkostwo przyczyni się do realizacji celów Klastra.

4. Partner  Klastra zobowiązany jest w szczególności:

1) dbać́ o interesy i wizerunek Klastra;

2) aktywnie uczestniczyć́ w działalności Klastra i wspierać́ realizację jego celów;

3) powstrzymywać́ się̨ od działań́ skierowanych przeciwko Klastrowi i zachowywać́ wobec Klastra lojalność;

4) przekazywać́ Organom  Klastra dane mogące według rozsądnej oceny mieć́ wpływ na funkcjonowanie Klastra, 
a w szczególności służyć́ analizom umożliwiającym stworzenie spójnej i odpowiadającej rzeczywistości 
strategii rozwoju Klastra, przy czym Partner Klastra ma prawo uzależnić́ przekazanie takich danych od 
uprzedniego zawarcia z Koordynatorem Klastra stosownego porozumienia określającego zasady wykorzystania 
takich danych;

§ 10. Przyjmowanie, wystąpienie oraz wykluczenie Partnera

1. Zmiany w składzie Klastra mogą następować na podstawie:

1) przyjęcia do Klastra zgodnie z regulaminem, po złożeniu przez Partnera Deklaracji przystąpienia do Klastra,

2) Deklaracji wystąpienia Partnera z Klastra,

3) decyzji Rady Partnerów o wykluczeniu Partnera z Klastra.

2. Przystąpienie do Porozumienia nowego Partnera wymaga zgody bezwzględnej większości składu Rady 
Partnerów Klastra.

3. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra nowego Partnera następuje z chwilą złożenia Deklaracji 
przystąpienia do Klastra, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

4. Każdy z Partnerów może wystąpić z Klastra, wypowiadając niniejsze Porozumienie. Wypowiedzenie jest 
skuteczne z chwilą złożenia Deklaracji wystąpienia z Klastra stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 
porozumienia.

5. Partner może zostać wykluczony z Klastra w przypadku, gdy  podejmuje działania, które stoją 
w sprzeczności z działalnością Klastra. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia podejmuje  Rada Partnerów,  na 
wniosek Zespołu Sterującego, pod warunkiem że:

1) został on pisemnie poinformowany przez Koordynatora Klastra, że jego dalsze funkcjonowanie w Klastrze jest 
niemożliwe lub niepożądane,

2) wyznaczono mu termin nie krótszy niż 14 dni na ustosunkowanie się,
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3) stanowisko Komitetu Sterującego oraz Partnera zostały przedstawione Radzie Partnerów.

6. 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 
Klastra, może przyczynić się do osiągania celów Klastra oraz zwiększania potencjału gospodarczego Śląska, mogą 
uzyskać status Partnera Wspierającego Klastra.

7. O nadaniu statusu Partnera Wspierającego lub jego cofnięciu decyduje Rada Partnerów poprzez podjęcie 
stosownej uchwały.

8. Partnerowi Wspierającemu nie przysługuje prawo wyznaczania swojego przedstawiciela do organów Klastra.

9. Zasady współpracy pomiędzy Klastrem 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 Klaster określi Regulamin Klastra.

§ 11. Rozstrzyganie  konfliktów

1. W razie zaistnienia konfliktu pomiędzy Partnerami Klastra na gruncie niniejszej umowy, Koordynator 
Klastra pełni funkcję mediatora.

2. W przypadku, w którym dalsze prowadzenie mediacji nie przynosi skutku, mediatora wyznacza Rada 
Partnerów.

3. W przypadku, w którym konflikt toczy się pomiędzy Partnerem Klastra, a Koordynatorem Klastra, mediatora 
wyznacza Rada Partnerów.

4. W przypadku, w którym strony konfliktu nie zgadzają z treścią zaleceń wydanych przez mediatora mogą 
złożyć odwołanie do Rady Partnerów.

§ 12. 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 Klaster.

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.

3. Niezależnie od niniejszego porozumienia, każdy z Partnerów Klastra ma prawo indywidualnie ubiegać się 
o współfinansowanie własnych projektów, a niniejsza umowa w żaden sposób nie ogranicza samodzielnej 
działalności Partnerów.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

3. Każdemu z Partnerów przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego Porozumienia w każdym czasie.

4. Spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Porozumieniem nie rozstrzygnięte polubownie, do czego 
Partnerzy będą w dobrej wierze dążyć w pierwszym rzędzie, rozstrzygane będą  przez właściwe sądy powszechne 
właściwy dla siedziby Koordynatora Klastra.

5. Porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego 
z Partnerów.

Podpisy Partnerów Założycieli Klastra „Zielona Energia Leśnej Krainy” 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska:

…………………………………                                                 ….……………………………….
       (Piotr Leksy -Prezes Zarządu                                                                      (pieczęć) 
LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”)                                                                                                           

2. Gmina Kochanowice 
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…………………………………                                                    .…………………………………

(Ireneusz Czech - Wójt Gminy Kochanowice)                                                  (pieczęć)  

3. Gmina Zbrosławice 

…………………………………                                                  ….………………………………..
(Wiesław Olszewski - Wójt Gminy Zbrosławice)                                                    (pieczęć)

4. Gmina Krupski Młyn 

…………………………………                                                   ………………………………..

(Jan Murowski- Wójt Gminy Krupski Młyn)          (pieczęć)

5. Gmina Tworóg

………………………………….                                                  …………………………………

(Eugeniusz Gwóźdź – Wójt Gminy Tworóg)                                                     (pieczęć) 

6. Gmina Pawonków 

…………………………………..                                                  …………………………………

(Henryk Swoboda – Wójt Gminy Pawonków)                                                  (pieczęć) 

Regulamin Klastra Energii 
„Zielona Energia Leśnej Krainy”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Klaster Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy” został powołany na podstawie zawartego dnia 
….............................. „Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii „Zielona energia Leśnej Krainy”, zwanego 
dalej „Porozumieniem”. Sygnatariuszy Porozumienia oraz inne podmioty przystępujące w późniejszym terminie do 
Klastra określa się dalej łącznie „Partnerami Klastra” lub „Partnerami”.

2. Niniejszy Regulamin Klastra, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady współpracy Partnerów Klastra.

§ 2. Rada Partnerów

1. Rada Partnerów jest naczelnym organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra.

2. W skład Rady Partnerów wchodzą przedstawiciele Partnerów Klastra. Każdy Partner ma prawo wyznaczenia 
jednego przedstawiciela do Rady Partnerów w Deklaracji przystąpienia do Klastra.

3. Partner Klastra może drogą pisemną zmienić swojego przedstawiciela w Radzie Partnerów.

4. Kadencja Rady Partnerów trwa 4 lata. Członkowie Rady Partnerów mogą być powoływani na kolejne 
kadencje.

5. Do kompetencji Rady Partnerów należy w szczególności:

1) ustalanie strategii oraz planowanie działań Klastra,

2) nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia,

3) inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami Klastra i określenie 
zasad współpracy w tym także z Partnerami Wspierającymi,

4) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego Partnera,

5) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia Partnera z Klastra,

6) uchwalanie Regulaminu Klastra i innych regulaminów oraz ich zmian,

7) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Partnerów,

8) ustalenie liczebności Zespołu Sterującego oraz wybór i odwołanie jego członków z wyjątkiem 
Przewodniczącego Zespołu Sterującego,

9) powoływanie grup tematycznych (zadaniowych),

10) zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra,
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11) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Partnerów,

12) opiniowanie projektów zmian i uzupełnień treści Porozumienia.

6. Rada Partnerów podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady wymagają jednomyślności.

7. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Partnerów wybierany na 4-letnią kadencję przez Radę 
Partnerów spośród jej członków.

8. Do uprawnień Przewodniczącego należy:

1) ustalanie terminów, miejsc i porządku spotkań Rady Partnerów;

2) zwoływanie, prowadzenie i przewodniczenie zebraniom Rady Partnerów.

9. Rada Partnerów może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania 
wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra zawartymi w planie rozwoju. Wniosek o powołanie 
zespołu może składać każdy członek Rady Partnerów. Wniosek składany jest do Rady Partnerów i rozpatrywany na 
najbliższym posiedzeniu Rady Partnerów.

10. Posiedzenia Rady Partnerów odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał we 
wskazanym miejscu.

11. Posiedzenia Rady Partnerów zwołuje z tygodniowym wyprzedzeniem Przewodniczący Rady Partnerów 
samodzielnie lub na wniosek Zespołu Sterującego Klastra, Koordynatora  Klastra lub jednej czwartej Partnerów 
Klastra. Zwołując posiedzenia Rady Partnerów należy podać jego datę, godzinę i miejsce oraz proponowany 
porządek obrad.

12. W wyjątkowych przypadkach posiedzenie Rady Partnerów może się odbyć niezwłocznie bez jego 
zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Partnerów są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego 
odbycia.

13. Z posiedzenia Rady Partnerów Przewodniczący Rady Partnerów sporządza protokół obejmujący kluczowe 
zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca i daty 
posiedzenia, treści podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczby głosów oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem 
liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Protokół jest przekazywany Radzie Parterów do akceptacji 
na następnym zebraniu Rady Partnerów.

14. Żadna z decyzji Rady Partnerów nie może nakładać lub zobowiązywać do zaciągnięcia przez 
któregokolwiek z Partnerów Klastra jakichkolwiek zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności majątkowych 
lub finansowych, chyba że wszyscy Partnerzy wyrażą na powyższe zgodę.

§ 3. Zespół Sterujący

1. Zespół Sterujący jest ciałem wykonawczym Klastra.

2. W skład Zespołu Sterującego wchodzi od trzech do dziesięciu członków.

3. Członków Zespołu Sterującego wybiera Rada Partnerów.

4. Pracami Zespołu Sterującego Klastra kieruje Przewodniczący Zespołu Sterującego.

5. Kadencja Zespołu Sterującego trwa 4 lata, a jego członkowie mogą być powołani na kolejne kadencje. 
W trakcie kadencji zmiany w składzie Zespołu Sterującego mogą być dokonywane zgodnie z kompetencjami 
wskazanymi w ust. 3 i 4 powyżej.

6. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Sterującego należy reprezentowanie Klastra na zewnątrz i zarządzanie 
pracami Klastra.

7. Do zadań Zespołu Sterującego należy w szczególności:

1) pozyskiwanie środków na realizację projektów zgodnych ze strategią Klastra,

2) realizacja prac zleconych przez Radę Partnerów na podstawie podjętych uchwał,

3) przygotowanie i składanie wniosków o zewnętrzne wsparcie finansowe przedsięwzięć Klastra,

4) rekomendowanie Radzie Partnerów propozycji dotyczących przystąpienia nowego Partnera do Klastra oraz 
wykluczenia Partnera z Klastra,
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5) nadzór nad działalnością Biura Klastra odpowiedzialnego za obsługę organizacyjną Klastra,

6) przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra,

7) przygotowywanie rocznych sprawozdań i planów działalności oraz przedstawianie ich Radzie Partnerów,

8) przygotowywanie propozycji zmian i uzupełnień treści Porozumienia, przekazywanie ich Radzie Partnerów 
oraz po ich akceptacji przez Radę Partnerów koordynacja procedury uzyskania dla nich zgody ze strony 
wszystkich Partnerów.

8. Zespół Sterujący podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zespołu Sterującego wymagają 
bezwzględnej większości głosów.

9. Do uprawnień Przewodniczącego Zespołu Sterującego należy:

1) ustalanie terminów, miejsc i porządku spotkań Zespołu Sterującego,

2) zwoływanie, prowadzenie i przewodniczenie zebraniom Zespołu Sterującego.

10. Skład Zespołu Sterującego powinien zapewnić reprezentację wszystkich środowisk reprezentowanych 
w Klastrze.

11. Posiedzenia Zespołu Sterującego odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał we 
wskazanym miejscu.

12. Posiedzenia Zespołu Sterującego zwołuje z tygodniowym wyprzedzeniem Przewodniczący Zespołu 
Sterującego. Zwołując posiedzenie Przewodniczący Zespołu Sterującego podaje jego datę, godzinę i miejsce oraz 
proponowany porządek obrad. Posiedzenie Zespołu Sterującego może się odbyć niezwłocznie bez jego 
zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Zespołu Sterującego są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do 
jego odbycia.

13. Z posiedzenia Zespołu Sterującego Przewodniczący Zespołu Sterującego sporządza protokół obejmujący 
kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca 
i daty posiedzenia, treści podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczby głosów oddanych na każdą z nich 
z zaznaczeniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Protokół jest przekazywany Zespołowi 
Sterującemu do akceptacji na następnym jego zebraniu.

§ 4. Partnerzy Klastra

1. Partnerami Klastra są Partnerzy Założyciele Klastra oraz podmioty przyjęte do Klastra zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu i niniejszym Regulaminie Klastra.

2. Przystąpienie do Klastra nowego uczestnika wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania 
Klastra, w szczególności zawartych w:

1) Porozumieniu o ustanowieniu Klastra Energii „Zielona Energia Leśnej Krainy”,

2) niniejszym Regulaminie,

3) uchwałach podjętych przez Radę Partnerów i Zespół Sterujący.

3. Przystąpienie do Klastra nowego Partnera jest uwarunkowane złożeniem przez niego wypełnionej 
i podpisanej Deklaracji przystąpienia do Klastra, stanowiącej załącznik nr 1 do Porozumienia. Deklaracji może 
towarzyszyć pisemna rekomendacja dotychczasowego Partnera Klastra.

4. Deklaracja, o której mowa w ust. 3 jest przekazywana Zespołowi Sterującemu, który po ewentualnym 
zaopiniowaniu przekazuje ją Radzie Partnerów.

5. Przyjęcie nowego Partnera wymaga zgody Rady Partnerów wyrażonej na jej posiedzeniu w formie uchwały.

6. Wykluczenie Partnera Klastra może nastąpić na zawierający pełne uzasadnienie pisemny wniosek Zespołu 
Sterującego, złożony do Przewodniczącego Rady Klastra.

7. Wykluczenie Partnera wymaga zgody Rady Partnerów w formie uchwały pod warunkiem, że:

1) został on pisemnie poinformowany przez Koordynatora Klastra, że jego dalsze funkcjonowanie w Klastrze jest 
niemożliwe lub niepożądane,

2) wyznaczono mu termin nie krótszy niż 14 dni na ustosunkowanie się,
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3) stanowisko Zespołu Sterującego oraz Partnera zostały przedstawione Radzie Partnerów.

8. Dopuszcza się możliwość ponownego przystąpienia do Klastra po utracie statusu Partnera Klastra. Ponowne 
rozpatrzenie deklaracji przystąpienia po utracie statusu Partnera Klastra jest możliwe po upływie co najmniej 6-
miesięcznego okresu karencji, licząc od daty utraty statusu Partnera Klastra.

9. Każdy Partner może wystąpić z Klastra. Wystąpienie jest skuteczne z chwilą złożenia Deklaracji wystąpienia 
z Klastra stanowiącej załącznik nr 2 do Porozumienia.

§ 5. Partnerzy Wspierający Klastra   

1. Status Partnera Wspierającego Klastra może uzyskać osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, z którą współpraca w wybranych obszarach, a w szczególności w ramach poszczególnych 
przedsięwzięć i projektów realizowanych przez Partnerów Klastra, może przyczynić się do osiągania celów 
Klastra.

2. Podmiot zainteresowany uzyskaniem statusu Partnera Wspierającego Klastra przekazuje o tym informację 
w formie pisemnej do Zespołu Sterującego. Zespół Sterujący rozpoczyna procedurę uzgadniania 
z zainteresowanym projekt porozumienia określającego cele, przedmiot i formułę współpracy. Jeżeli procedura 
zakończy się pomyślnie, projekt porozumienia przekazywany jest Radzie Partnerów do akceptacji.

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

4. Status Partnera Wspierającego może zostać cofnięty decyzją Rady Partnerów, podjętą na wniosek Zespołu 
Sterującego, pod warunkiem że:

1) został on pisemnie poinformowany, wraz z uzasadnieniem, przez Koordynatora Klastra, że jego dalsze 
funkcjonowanie w Klastrze jest niemożliwe lub niepożądane,

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

3) stanowisko Zespołu Sterującego oraz Partnera zostały przedstawione Radzie Partnerów.

5. Partner Wspierający Klastra nie ma prawa wyznaczenia swojego przedstawiciela do Rady Partnerów.

§ 6. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Partnerów Klastra.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO KLASTRA ENERGII …...................

I. Nazwa Partnera:

…………………………………………………….…………………………………………………….……
…...……………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………....

/pełna nazwa/

NIP ………………………………..

REGON ………………………………..

KRS /jeśli dotyczy/……………………

II. Siedziba:

województwo: …………………………………………………….

gmina: …………………………………………………….

miejscowość: …………………………………………………….

ulica: …………………………………………………….

numer domu/lokalu: ……………………………………………

kod pocztowy: …………………………………………………….

poczta: ……………………………………………………

e-mail: …………………………………………………….

tel/fax: ……………………………………………………

strona internetowa   ………………………………………………

III. Rodzaj podmiotu:

□ mikroprzedsiębiorstwo □ małe przedsiębiorstwo □ średnie przedsiębiorstwo  □ duże 
przedsiębiorstwo

□ jednostka samorządu terytorialnego  □ organizacja pozarządowa □ instytucja otoczenia biznesu

□ instytucja badawcza  □ inny …………………………………………………….

IV. Krótki opis podmiotu (kompetencje, potencjał lub doświadczenie w działalności na terenie Śląska, które 
mogą przyczynić się do osiągnięcia stawianych przez Klaster celów)

V. Dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Partnera:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….

Stanowisko: ….……………………………………………………………...

e-mail: ………………………………………………………………………...

tel./fax: ………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….

Stanowisko: ….……………………………………………………………...

e-mail: ………………………………………………………………………...

tel./fax: ………………………………………………………………………..
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VI. Dane osoby wyznaczonej jako przedstawiciel Partnera do Rady Partnerów   

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….

Stanowisko: ….……………………………………………………………...

e-mail: ………………………………………………………………………...

tel./fax: ………………………………………………………………………..

VII. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktu w sprawach organizacyjnych oraz prac 
Rady Partnerów:

e-mail: ………………………………………………………………………...

Oświadczam, iż deklaruję przystąpienie w charakterze Partnera do Klastra utworzonego na mocy 
Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii …...........................oraz wyrażam wolę współpracy w ramach 
tej inicjatywy.

Jednocześnie oświadczam, że:

·znana jest mi treść Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii …................................, którego zapisy 
akceptuję,

·prowadzona działalność gospodarcza jest sektorowo związana z celami, dla których powstała inicjatywa 
klastrowa,

·wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Koordynatora Klastra i udostępnianie ich innym 
Partnerom Klastra,

·posiadam wiedzę, że jako Partner Klastra nie jestem zobowiązany do opłacania na jego rzecz 
jakichkolwiek świadczeń, a ewentualne wsparcie finansowe ma charakter wyłącznie dobrowolny.

………………………../miejscowość/, dnia _________________r.

Podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Partnera:
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

DEKLARACJA
WYSTĄPIENIA Z KLASTRA ENERGII …...............................

I. Nazwa Partnera:

…………………………………………………….…………………………………………………….……

……………………………………………………………….…………………………………………

/pełna nazwa/

NIP ………………………………..

REGON ………………………………..

KRS /jeśli dotyczy/………………………………

II. Siedziba:

województwo: …………………………………………………….

gmina: …………………………………………………….

miejscowość: …………………………………………………….

ulica: …………………………………………………….

numer domu/lokalu: …………………………………………………..

kod pocztowy: …………………………………………………….

poczta: ……………………………………………………

III. Dane osób osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Partnera:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….

Stanowisko: ….……………………………………………………………...

e-mail: ………………………………………………………………………...

tel./fax: ………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….

Stanowisko: ….……………………………………………………………...

e-mail: ………………………………………………………………………...

tel./fax: ………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż deklaruję wystąpienie z Klastra Energii …...................., i rezygnuję z udziału w Klastrze, 
co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii …................ 
w terminie i trybie przewidzianym w Porozumieniu oraz wygaśnięciem praw i obowiązków wynikających 
z Porozumienia oraz innych dokumentów Klastra.

Jednocześnie oświadczam, iż w momencie złożenia niniejszej deklaracji realizowane były z moim (jako 
Partnera Klastra) bezpośrednim udziałem następujące projekty, czynności lub zadania(jeśli dotyczy):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………../miejscowość/, dnia _________________r.

Podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Partnera:
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