
UCHWAŁA NR .................... 
RADY POWIATU W PRUDNIKU 

z dnia 24 lutego 2023 r. 

w sprawie przystąpienia do klastra energii pod nazwą Klaster Energii 
„Powiatu Prudnickiego” 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) w związku z art. 2 pkt 15a ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1378, 1383, 1566, 1873, 2370, 2687), Rada Powiatu w Prudniku uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do klastra 
energii pod nazwą Klaster Energii „Powiatu Prudnickiego”. 

2. Partnerem Klastra Energii "Powiatu Prudnickiego" bedzie Gmina Lubrza. 
Zasady funkcjonowania oraz warunki współpracy zostaną określone 
w porozumieniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 Powiat Prudnicki wyraża wolę przystąpienia do Klastra Energii - inicjatywa 
ta jest szczególnie ważna z powodu niezwykle wysokich kosztów energii, 
dotykających aktualnie wszystkich, a szczególnie samorządy utrzymujące wiele 
budynków użyteczności publicznej. Ma ona na celu ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Członków Klastra, między innymi poprzez inwestycje w odnawialne źrodła 
energii. Wstąpienie do klastra w założeniu ma ułatwić pozyskiwanie źródeł 
dofinansowania na inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa 
energetycznego przez dywersyfikację źródeł energii. W dobie permanentnego 
wyczerpywania się złoż konwencjonalnych źródeł energii, niezbędne jest 
inwestowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie 
innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią. 
Założenie klastra wraz z Partnerem - Gminą Lubrza, jest pierwszym krokiem do 
rozwiązania jednego z największych problemów, z jakim zmagają sie aktualnie 
samorządy. 
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