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Załącznik do  

Uchwały Nr XXXIII/295/17  

Rady Gminy Gnojnik 

z dnia 29 listopada 2017 r. 
 

 
POROZUMIENIE O USTANOWIENIU KLASTRA ENERGII 

(dalej jako „Porozumienie”) 
 
 

zawarte dnia …………….. r. w Gnojniku, pomiędzy: 
 
 

1) Gminą Dębno z siedzibą w Woli Dębińskiej, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, NIP: 869-13-26-517, 
reprezentowana przez Wójta Gminy Dębno - Pana Wiesława Kozłowskiego 

2) Gminą Gnojnik z siedzibą w Gnojniku 363, 32-864 Gnojnik, NIP: 869-11-86-447, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Gnojnik - Pana Sławomira Paterka  

3)  Gminą Szczurowa  z siedzibą w Szczurowej ul . Lwowska 2, 32-820 Szczurowa , NIP: 869-11-     86-401, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Szczurowa - Pana   Mariana Zalewskiego 

4)   ECO- GNOJNIK sp.z o.o  z siedziba w Gnojniku, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, zarejestrowaną 
w rejestrze przedsiębiorców KRS 0000437372, NIP 869-198-13-40, REGON 122687896, 
reprezentowana przez Prokurenta- Pania Annę Rachwalik   
 
zwanymi dalej łącznie „Partnerami”, a każdy z osobna „Partnerem”,  
Partnerzy postanowili zawrzeć Porozumienie o następującej treści: 
 

§1. 
[Przedmiot Porozumienia] 

1. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Klastra Energii „Energia Południa” zwanego dalej 
„Klastrem”, oraz określenie zakresu, zasad i kierunków współpracy pomiędzy Partnerami niniejszego 
Porozumienia.  
2. Strony zgodnie postanawiają, iż Klaster zostaje zawiązany niniejszym Porozumieniem, w celu 
wspólnego i skoordynowanego równoważenia podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa 
gazowe na obszarze Klastra, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania 
i obrotu. 
 3. Klaster funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, nie posiada osobowości 
prawnej oraz nie podlega rejestracji.  
4. Partnerami Klastra są podmioty zawierający niniejsze Porozumienie, z zastrzeżeniem postanowień 
§9 poniżej. 
 

§2. 
[Okres działania] 

 Partnerzy zgodnie postanawiają, iż Klaster zostaje zawiązany na czas nieokreślony. 
 

§3. 
 [Obszar działania] 

 1.Klaster będzie prowadził swoją działalność na obszarze gmin wchodzących w skład Klastra, zwanym 
dalej „Obszarem”. 
2. Klaster realizuje swoje cele na terenie Gmin, które są Partnerami Klastra na obszarze nie 
przekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.  

 
 

§4. 
 [Cele i działalność] 
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 1. Nadrzędnym celem Klastra jest wspólne działanie na rzecz likwidacji niskiej emisji,  ograniczenia 
kosztów energii dla jego Partnerów poprzez wzrost wykorzystania energii z  OZE oraz poprawy 
warunków życia  ludzi zamieszkujących obszar Gmin wchodzących w skład Klastra. 
2. Cel Klastra będzie realizowany poprzez działalność w zakresie wytwarzania, dystrybuowania 
i obrotu energią lub paliwami na Obszarze, prowadzoną na podstawie koncesji wydanej dla 
Koordynatora Klastra bądź w ramach wpisu Koordynatora Klastra do Rejestru, o którym mowa w art. 
7, art. 23 lub art. 34 ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. 2017 poz. 1148, z późniejszymi 
zmianami). 
3. Do celów Klastra należą także poprawa stanu środowiska na obszarze bezpieczeństwa 
energetycznego, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki 
optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym zwłaszcza 
odnawialnych źródeł energii oraz innym działaniom proefektywnościowym.  
4. Działalność Klastra będzie umacniać wizerunek Obszaru, jako regionu wspierającego działania 
proekologiczne.  
5. Klaster będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia wspólnych działań służących 
osiąganiu zakładanych celów.  
6. Partnerzy postanawiają podjąć wspólne działania mające na celu między innymi:  
 a.   uzyskanie koncesji URE dla poszczególnych podmiotów, 
 b.  opracowanie studium wykonalności, 
c. przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz 
opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk,  
d. inicjowanie i podejmowanie działań, w tym procesów inwestycyjnych, prowadzących do wdrażania 
najnowszej technologii, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie regionalnym 
i lokalnym, w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie zasobów, 
z którego będą mogli korzystać Partnerzy niniejszego Porozumienia, mieszkańcy Obszaru oraz inne 
podmioty z regionu. 
e.  utworzenie nowych miejsc pracy  
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.  
8. Dążąc do realizacji celów określonych powyżej, 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:  
a. wypracowanie i następnie wdrażanie efektywnych rozwiązań służących radykalnej poprawie stanu 
środowiska, w tym jakości powietrza na Obszarze,  
b. stworzenie i następnie wdrażanie kompleksowych programów służących bezpieczeństwu 
 i samowystarczalności energetycznej Obszaru przy optymalnym wykorzystywaniu lokalnych zasobów 
energetycznych,  
c. stworzenie korzystnych warunków dla realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, 
 a w szczególności prowadzenie prac studialnych i badawczych mających na celu opracowanie 
optymalnych programów inwestycyjnych,  
d. realizację programów inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych,  
e. prowadzenie edukacji ekologicznej i propagującej efektywne gospodarowanie energią,  
f. inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i finansowanie prac badawczo-rozwojowych 
 i przemysłowych,  
g. realizację działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii,  
h. wspieranie rozwoju inteligentnych systemów monitorowania konsumpcji energii jako narzędzia 
bilansowania, sterowania poboru energii oraz zintegrowanego planowania,  
i. tworzenie mechanizmów skutecznego pozyskiwania i wykorzystywanie dostępnych środków 
publicznych na sfinansowanie inicjatyw podejmowanych w ramach Klastra. 
9. Cele Klastra osiągane będą w szczególności poprzez:  
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a. stworzenie platformy wymiany pomiędzy Partnerami informacji o potrzebach i wzajemnej ofercie, 
jak również o możliwych działaniach, które mogą być podejmowane w ramach Klastra,  
b. budowę zespołów projektowych aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, 
programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania badań i wdrożeń,  
c. promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania lub ograniczania emisji zanieczyszczeń 
oraz likwidacji ich negatywnych skutków,  
d. prowadzenie działań edukacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie związanym 
z celami Klastra,  
e. działalność wydawniczą, w tym publikowanie i upowszechnianie wiedzy o najnowszych 
osiągnięciach naukowych i technologicznych w zakresie innowacyjnej energetyki oraz gospodarki 
niskoemisyjnej. 
 

§5. 
 [Organy Klastra] 

1. Klaster prowadzi swoje działania oraz podejmuje decyzje poprzez swoje organy.  
2. Do organów Klastra należą: 

 a. Zgromadzenie Partnerów, 
 b. Rada Założycielska 

               c. Koordynator Klastra. 
3. W przypadku organów kolegialnych decyzje podejmowane są: 
a. zwykłą większością głosów, chyba że Porozumienie lub regulamin stanowią inaczej  
b. spotkania są zwoływane z 14- dniowym wyprzedzeniem  
 

§6. 
[Zgromadzenie Partnerów Klastra] 

 1. Zgromadzenie Partnerów Klastra jest najwyższym organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra.  
2. Zgromadzenie Partnerów Klastra składa się z należycie umocowanych przedstawicieli Partnerów 
Klastra.  
3. Każdy z Partnerów wyznacza do Zgromadzenia Partnerów Klastra jednego przedstawiciela. 
4. Każdy Partner ma prawo zmiany swojego przedstawiciela do Zgromadzenie Partnerów Klastra bez 
konieczności uzyskiwania zgody pozostałych Partnerów.   
5. Pracami Zgromadzenie Partnerów Klastra kieruje Przewodniczący Zgromadzenia wybierany przez 
Zgromadzenie Partnerów Klastra spośród jego członków.  
6. Do zadań Zgromadzenia Partnerów Klastra w szczególności należy:  

a. ustalanie strategii oraz planowanie działań Klastra,  
b. nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Porozumienia,  
c. inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami  
niniejszego Porozumienia,  

d. wprowadzanie poprawek do przedłożonych do zatwierdzenia regulaminów obowiązujących 
w Klastrze oraz ich zmian, 

e. zatwierdzanie regulaminów obowiązujących w Klastrze oraz ich zmian, 
f. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego Partnera oraz w sprawie wykluczenia  
Partnera z Klastra,  

g. przyjmowanie i zatwierdzanie przedkładanych przez Koordynatora Klastra rocznych sprawozdań 
finansowych, oraz rocznych sprawozdań z działalności 
h. zatwierdzanie rocznych planów działalności Koordynatora Klastra.  
 
7. Wszelkie uchwały Zgromadzenia Partnerów Klastra podejmowane są zwykłą większością głosów, 
w obecności przedstawicieli wszystkich Partnerów, chyba że postanowienia niniejszego Porozumienia 
stanowią odrębnie. Teksty uchwał są spisywane i podpisywanie przez Przewodniczącego 
Zgromadzenia Partnerów Klastra. 
8. Członkom Zgromadzenia Partnerów Klastra nie przysługuje od Klastra zwrot kosztów podróży oraz 
wynagrodzenie za udział w ich pracach.  
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9. Miejsca i terminy posiedzeń Zgromadzenia Partnerów Klastra są wyznaczone przez 
Przewodniczącego. 
 

§7. 
[Rada Założycielska] 

1. W skład Rady Założycielskiej wchodzą Ci spośród Partnerów Klastra, którzy uczestniczyli 
 w założeniu Klastra: 

1) Gmina Dębno 
2) Gmina Szczurowa 
3) Gmina Gnojnik 
4) ECO-GNOJNIK Sp.z o.o 

2. Każdy z członków Rady Założycielskiej może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty 
Klastra, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Koordynatora. 
3. Rada Założycielska nadzoruje działalność Klastra we wszystkich dziedzinach jego działalności oraz 
opiniuje jego poszczególne działania.   
4. Do szczególnych obowiązków Rady Założycielskiej należy ocena sprawozdań, o których mowa w § 6 
ust. 6 lit. g porozumienia w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 
faktycznym. 

§8. 
[Koordynator Klastra] 

1. Partnerzy ustalają, że funkcję Koordynatora Klastra pełnić będzie ECO – GNOJNIK Spółka z o .o..  
2. Koordynator Klastra jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw i reprezentacji Klastra. 
3. Do obowiązków Koordynatora Klastra należą:  
 a. reprezentowanie klastra na zewnątrz, 

b. organizowanie struktury instytucjonalnej Klastra,  
c. koordynowanie działań Partnerów w zakresie rozwoju Klastra,  

d. prowadzenie bieżących prac administracyjnych i finansowych związanych z działalnością Klastra,  
e. organizacja biura Klastra, 
f. pozyskiwanie środków na realizację projektów zgodnych ze strategią Klastra,  
g. realizacja prac zleconych przez Zgromadzenie Partnerów na podstawie podjętych uchwał,  
h. przygotowywanie i składanie wniosków o wsparcie na rozwój Klastra,  
i. rekomendowanie Zgromadzeniu Partnerów propozycji dotyczącej przystąpienia nowego Partnera 
do Klastra oraz wykluczenia Partnera z Klastra,  
j. nadzór nad działalnością Biura Klastra odpowiedzialnego za obsługę organizacyjną Klastra, 
k. przygotowywanie rocznych sprawozdań i planów działalności.  
4. 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.  
5. Koordynator Klastra wskazuje siedzibę biura Klastra.  
6. Koordynator w terminie do 60 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia przedstawi 
Zgromadzeniu Partnerów do zatwierdzenia projekt Regulaminu Klastra zgodny z założeniami 
niniejszego Porozumienia. Zgromadzenie Partnerów Klastra przed zatwierdzeniem Regulaminu może 
wprowadzić do niego poprawki, zgodnie z § 6 ust. 6 lit. d niniejszego porozumienia. 

 
 
 

§9. 
[Partnerzy Klastra] 

1. Partnerami Klastra są Partnerzy zawierający niniejsze Porozumienie oraz podmioty przyjęte do 
Klastra zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu i Regulaminie Klastra.  
2. Klaster jest otwarty na przyjęcie nowych Partnerów, JST, osób prawnych, fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, których działalność w obszarze działania Klastra może, dzięki 
kompetencjom, potencjałowi lub doświadczeniu, przyczynić się do osiągnięcia stawianych przez 
Klaster celów.  
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3. Zmiany w składzie Klastra mogą następować na podstawie:  
a. przyjęcia do Klastra zgodnie z regulaminem, po złożeniu przez ubiegający się o członkostwo 
w Klastrze podmiot Deklaracji przystąpienia do Klastra (załącznik 1) 
b. deklaracji wystąpienia Partnera z Klastra, (załacznik2) 
c. decyzji Zgromadzenia Partnerów Klastra o wykluczeniu Partnera z Klastra.  
4. Przystąpienie do Porozumienia nowego uczestnika wymaga zgody całego składu Zgromadzenia 
Partnerów Klastra. 
 5. Każdy z Partnerów może wystąpić z Klastra, wypowiadając niniejsze Porozumienie za 
Wypowiedzenie uznaje się za skuteczne w przypadku złożenia Deklaracji wystąpienia Partnera 
z Klastra. 
6. Partner może zostać wykluczony z Klastra na mocy uchwały Zgromadzenia Partnerów Klastra, 
podjętą na wniosek Koordynatora Klastra, pod warunkiem że: 
a. został on pisemnie poinformowany przez Koordynatora Klastra, iż wystąpiła jedna 
 z przesłanek wykluczenia Partnera z Klastra, określonych w ust. 7 poniżej,  
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.  
7. Wykluczenie Partnera z Klastra może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych 
przesłanek:  
a. Partner nie wypełnia obowiązków wynikających z Porozumienia lub narusza postanowienia 
Porozumienia i/lub Regulaminu,  
b. Partner uchyla się od wykonania zobowiązań ciążących na nim wobec Klastra,  
c. Dalsze funkcjonowanie Partnera w Klastrze jest niemożliwe lub niepożądane,  
d. Partner działa na szkodę Klastra,  
e. Partner podejmuje działalność sprzeczną z celami Klastra. 
 

 
§10. 

[Sposób Funkcjonowania ] 
 
1. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na zasadzie dobrowolności i woli współpracy, na takich 
samych prawach, ponosi w stosunku do pozostałych Członków odpowiedzialność wynikającą 
z przepisów prawa niezależnie od Porozumienia. 
2.Realizacja działalności Klastra będzie mogła być finansowana ze środków własnych Klastra, 
funduszy europejskich oraz innych funduszy krajowych, a także środków własnych Partnerów Klastra. 
3. Co do zasady każdy z Członków ponosi własne koszty uczestnictwa w Klastrze. 
4. W przypadku, gdy Klaster, jego Partnerzy działający w ramach Klastra lub koordynator działając  
w ramach Klastra przystępuje(ą) do prac nad nowym projektem z zakresu działania Klastra 
Zgromadzenie Partnerów Klastra uchwałą podjętą większością 3/4 głosów w obecności całego składu 
Zgromadzenia może decydować o fakcie oraz (i) sposobie wspólnego poniesionego kosztu lub 
kosztów związanych z  realizacją tego projektu lub z uczestnictwem w tym projekcie przez Partnerów 
Klastra. Powstałe zobowiązanie jest wiążące dla tych Partnerów, którzy głosowali przeciwko, chyba że 
w ciągu tygodnia od podjęcia decyzji złożą wypowiedzenie niniejszego porozumienia oraz deklarację 
wystąpienia Klastra. 
5. Na podstawie jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich Członków Zgromadzenia Partnerów 
Klastra, na wniosek Koordynatora może zostać uchwalony budżet Klastra, który będzie określał 
wysokość wpłat poszczególnych Partnerów Klastra.  
6. W przypadku potrzeby egzekwowania zobowiązań finansowych powstałych na podstawie ustępu 
2 oraz na mocy stosownej Uchwały Zgromadzenia Partnerów Klastra, Członkowie Klastera udzielają 
Koordynatorowi  pełnomocnictwa do wystąpienia w ich imieniu przeciwko zobowiązanemu do 
określonego świadczenia. 
7.Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Klastra będzie się odbywała się za pomocą poczty 
elektronicznej lub poczty tradycyjnej – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  
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             §11. 
[Postanowienia dodatkowe] 

 1. Podejmowanie współpracy dla realizacji indywidualnych i/lub wspólnych projektów bądź 
przedsięwzięć realizowanych w ramach Klastra wymaga każdorazowo zawarcia szczegółowej umowy, 
która w swojej treści będzie się odwoływać do niniejszego Porozumienia.  
2. Niezależnie od niniejszego porozumienia, każdy z Partnerów Klastra ma prawo indywidualnie bądź 
z niektórymi Partnerami Klastera ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejsze 
porozumienie w żaden sposób nie ogranicza samodzielnej działalności Partnerów. 
 

§12. 
[Postanowienia końcowe] 

 1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkich Partnerów Klastra.  
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz zgody wszystkich Partnerów Klastra.  
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 Koordynatora Klastra. 
5.Wszelkie informacje dotyczące współpracy Porozumienia, działalności Klastera stanowią tajemnicę, 
i nie mogą być one samodzielnie wykorzystywane ani przekazywane bez zgody Zgromadzenia 
Partnerów Klastra. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumienie, zastosowanie znajduje prawo polskie,  
w tym zwłaszcza odpowiednio stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie dotyczącym 
umowy spółki cywilnej.  
7. Wszystkie załączniki  
 1) Deklaracja przystąpienia do Klastra 
 2) Deklaracja wystąpienia z Klastra 
 3) Umowa o przystąpienie do Porozumienia 
8. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego  
z Partnerów Klastra 
 
     
 
za Gminę Dębno                                                                            za Gminę Gnojnik   
   
    
Wójt Gminy Dębno     Wójt Gminy Gnojnik 
Wiesław Kozłowski       Sławomir Paterek 
 
 
 
 
 
za Gminę Szczurowa                 Prokurent 
za ECO-Gnojnik                                                                           Anna Rachwalik 
Wójt Gminy Szczurowa      
Marian Zalewski       
 
 Przewodniczący Rady Gminy 

                  Janusz Zych 
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Załącznik nr1 

do porozumienia cywilnoprawnego o  

ustanowieniu Klastra Energii  „Energia Południa” ……..r. 

  

Deklaracja przystąpienia do Klastra  

I. Nazwa : 
…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………………

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

/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, które mogą 

przyczynić się do osiągnięcia stawianych przez Klaster celów) 
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V. Dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktu w sprawach organizacyjnych: 

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

Oświadczam, iż deklaruję przystąpienie w charakterze Partnera do Klastra utworzonego na mocy 

Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii „Energia Południa” z dnia……. oraz wyrażam wolę 

współpracy w ramach tej inicjatywy.  

Jednocześnie oświadczam, że: 

• znana jest mi treść Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii „Energia Południa”, którego zapisy w 

całości 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 

 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 

               Janusz Zych 
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Załącznik nr 2 

do porozumienia cywilnoprawnego o  

ustanowieniu klastra z dnia …………r. 

 

  

DEKLARACJA  

WYSTĄPIENIA Z KLASTRA  

VII. Nazwa Partnera: 
…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………………………………

……….…………………………………………………….………………… 

/pełna nazwa/ 

NIP   ……………………………….. 

REGON   ……………………………….. 

KRS /jeśli dotyczy/……………………………… 

VIII. Siedziba: 
 

województwo:        …………………………………………………….   

gmina:         …………………………………………………….   

miejscowość:         ……………………………………………………. 

ulica:          …………………………………………………….   

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

kod pocztowy:         …………………………………………………….   

poczta:         …………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

 

 

http://www.zielonepodhale.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/k/zielonepodhale/system/Dokumenty/Regulamin_Klastra_Energii_Zielone_Podhale.pdf#page=1
http://www.zielonepodhale.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/k/zielonepodhale/system/Dokumenty/Regulamin_Klastra_Energii_Zielone_Podhale.pdf#page=1
http://www.zielonepodhale.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/k/zielonepodhale/system/Dokumenty/Regulamin_Klastra_Energii_Zielone_Podhale.pdf#page=2
http://www.zielonepodhale.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/k/zielonepodhale/system/Dokumenty/Regulamin_Klastra_Energii_Zielone_Podhale.pdf#page=2
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Imię i nazwisko: …………………………………………………………….   

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

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

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

 

Oświadczam, iż deklaruję wystąpienie z Klastra „Energia Południa” i rezygnuję z udziału w Klastrze, co jest 

równoznaczne z wypowiedzeniem Porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii „Energia Południa” w terminie i 

trybie przewidzianym w Porozumieniu oraz wygaśnięciem praw i obowiązków wynikających z Porozumienia 

oraz innych dokumentów Klastra. 

 

 

 

 

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

 

 

Podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Partnera: 

 

 

 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 

             Janusz Zych 
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          Załącznik nr 3 

do porozumienia cywilnoprawnego o  

ustanowieniu klastra z dnia …………. 

Umowa o przystąpienie do Porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra energii 

Z dnia 

Zawarta w  …………….. dnia………………. Pomiędzy 

 

1) Gminą Dębno z siedzibą w Woli Dębińskiej, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, NIP: 869-13-
26-517, reprezentowana przez Wójta Gminy Dębno - Pana Wiesława Kozłowskiego 

2)  Gminą Gnojnik z siedzibą w Gnojniku 363, 32-864 Gnojnik, NIP: 869-11-86-447, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik - Pana Sławomira Paterka  
3)  Gminą Szczurowa  z siedzibą w Szczurowej ul . Lwowska 2, 32-820 Szczurowa , NIP: 869-11-     

86-401, reprezentowaną przez Wójta Gminy Szczurowa - Pana   Mariana Zalewskiego 
4)  ECO- GNOJNIK sp.z o.o  z siedziba w Gnojniku, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, zarejestrowaną w 

rejestrze przedsiębiorców KRS 0000437372, NIP 869-198-13-40, REGON 122687896, 
reprezentowana przez Prokurenta- Panią Annę Rachwalik   

 
Zwanych dalej Partnerami Klastera a  
 
Partnerem przystępującym 
1.  Nazwa……………… z siedzibą w ………….. adres……………..NIP …………………reprezentowaną 

przez………. 

§1 

Mocą niniejszej umowy Partner Przystępujący, staje sia Stroną porozumienia cywilnoprawnego 

ustanowieniu Klastra Energii z dnia ……. 

§2 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem…. 

2. Każdorazowa zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

3. Umowę sporządzono w … egzemplarzy po jednej dla każdej ze Stron 

 

 

za Członków Klastra       za Członka Przystępującego 

 Przewodniczący Rady Gminy 

                  Janusz Zych 

  
 
 
 


