
UCHWAŁA NR XXXV/255/2013
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie samowystarczalności energetycznej Gminy Ożarów oraz działań na rzecz efektywnego 
wykorzystania energii

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 
594 ze zm.)Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Gmina Ożarów deklaruje przystąpienie do Konsorcjum Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra 
Energetycznego funkcjonującego w ramach projektu pn.: „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny – 
Kontynuacja” . 

§ 2. 

Gmina Ożarów deklaruje przystąpienie do Kręgu Innowacji  Efektywne Wykorzystanie Energii 
funkcjonującego w ramach projektu „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania 
innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” i wyraża wolę współdziałania ze 
Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 

§ 3. 

Upoważnia Burmistrza Ożarowa do podpisania umowy konsorcjum ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii Sp. z o.o. w zakresie przystąpienia do „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”. 

§ 4. 

Upoważnia Burmistrza Ożarowa do podpisania Deklaracji przystąpienia do Kręgu Innowacji Efektywne 
Wykorzystanie Energii oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju gminy w celu osiągnięcia 
samowystarczalności energetycznej Gminy Ożarów. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Wielofunkcyjny rozwój gminy będący gwarancją wzrostu poziomu życia mieszkańców przy
zachowaniu równowagi w sferze społecznej, ekologicznej i gospodarczej wymaga wyznaczenia celu
w drodze do osiągnięcia którego rozwój ten będzie następował. Mając na względzie, że dla potrzeb
funkcjonowania gminy prawie w całości energia i surowce energetyczne pozyskiwane są z poza
Gminy, a w przekonaniu Rady, Gmina posiada warunki pozwalające na pozyskanie surowców oraz
produkcję energii w oparciu o źródła rozproszone głównie odnawialne w ilości co najmniej jaka jest
na jej obszarze zużywana koniecznym jest podjęcie działań zmierzającychw kierunku zapewnienia
samowystarczalności energetycznej gminy. Osiągnięcie tego celu wymaga nawiązania przez Gminę
trwałych form współpracy w obszarze województwa służących do pozyskania narzędzi służących do
transferu nowoczesnej wiedzy i technologii między sektorem badawczo-rozwojowym a
przedsiębiorcamiw celu efektywnego pozyskiwania i wykorzystania energii.
Działaniaw zakresie Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego

- utworzenie Centrum Informacyjno–EdukacyjnegoEWE;

- opracowanie lokalnychanaliz klimatyczno-energetyczno-ekologicznych;

- opracowanie audytów energetycznych,

- organizowanie zagranicznych misji branżowych w celu zapoznania z europejskimi dobrymi

praktykami i przykładamirealizacjilokalnychi regionalnychinicjatyww zakresie EWE;

- promowanie i upowszechnianie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych zasobów

energii odnawialnejna rzecz wytwarzania energiiw zakresie EWE;

- pozyskiwanie nowych uczestników Konsorcjum dla zapewnienia utrzymania jego trwałości

i rozwoju;

- nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami funkcjonującymi w kraju i pozostałych

krajach Unii Europejskiej, sprzyjającymipromocji, upowszechnianiui transferowi innowacji;

- wspieranie działań firm innowacyjnych i przedsięwzięć zgodnych z celami Konsorcjum m.in.

poprzez poszukiwanie i pomoc w pozyskiwaniukrajowych i unijnychźródeł finansowaniaprojektów

na rzecz EWE, pozyskiwanie i tworzenie wysokiej jakości know-how na rzecz realizacjiprojektów z

zakresu EWE.

Cele szczegółowe Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego
- Transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów Unii Europejskiej oraz upowszechnianie
dobrych przykładów (wdrożeń).
- Wspieranie rozwoju rozproszonej kogeneracji opartej na lokalnych zasobach energii odnawialnej i
innowacyjnych technologiach ich wykorzystania, (np. biogazownie rolnicze, plantacji roślin
energetycznychi agroenergetyka na obszarach wiejskich,wykorzystanieodpadów i inne).
- Promocję działań na rzecz zmniejszania energochłonności budynków i procesów produkcyjnych
(np. poprzez upowszechnianie i pomoc w zakresie termomodernizacji budynków, modernizacji
lokalnychźródeł energii z wykorzystaniemenergii odnawialnej i innowacyjnychtechnologii.
- Promocję innowacjizmniejszającychemisjęCO2 do atmosfery.
- Rozwój edukacji ekologicznejw gminach. 
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- Eliminowaniebarier hamującychrozwój energetyki odnawialnej.
Projekt pn: „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny – Kontynuacja” współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego
Rozwój PolskiWschodniej.
WkładwłasnyGminyOżarów do projektu wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcyzłotych)
Wobecpowyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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