Uchwała nr XLVII/295/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego jako członka wspierającego do Stowarzyszenia
działającego pod nazwą „Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią ” z siedzibą
w miejscowości Górki 3.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13, 19, 21 i 22 oraz art. 12 pkt. 8 lit „f”, ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592
z późn. zm.); art. 10 ust 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 ) oraz mając na uwadze § 8 pkt 2 i § 13 pkt 3
statutu Stowarzyszenia
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§1
Powiat Sztumski przystępuje jako członek wspierający do Stowarzyszenia „ Powiślańska
Regionalna Agencja Zarządzania Energią ” z siedzibą w miejscowości Górki 3.

§2
Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do dokonania czynności związanych
z przystąpieniem Powiatu do Stowarzyszenia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powiat Kwidzyński uzyskał dofinansowanie projektu mającego na celu utworzenie lokalnej
agencji energetycznej z Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji Komisji
Europejskiej w ramach programu Intelligent Energy Europe II. Dnia 26 lutego 2010r. podpisany został
aneks do umowy grantowej nr IEE/07/AGENCIES/431/SI2.529246, na mocy którego Agencja może
rozpocząć swoją działalność w ramach projektu od dnia 01.03.2010r. Agencja będzie miała swoją
siedzibę na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Sp. z o. o., Kwidzyn,
Górki 3 (KPPT). Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS dnia 17.12.2009r. pod numerem
0000344125.
Zgodnie z wolą wyrażoną w § 1 uchwały Nr XIV/90/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 2
października 2007 roku Powiat Sztumski poparł inicjatywę utworzenia Agencji Energetycznej –
Stowarzyszenie Powiślańskie Centrum Energii z siedzibą w Kwidzynie.
Planowana działalność Agencji będzie skupiała się na:
- promowaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii ,
- kompleksowej promocji rozwiązań energooszczędnych,
- wspieraniu władz lokalnych w opracowywaniu strategii energetycznych/ strategii wykorzystania
OZE oraz w planowaniu energetycznym,
- usługach doradczych i szkoleniowych w dalszej perspektywie konsultingowych dla wszystkich
zainteresowanych grup odbiorców ( małe i średnie przedsiębiorstwa, władze lokalne, producenci
energii, rolnicy, użytkownicy energii, itp.) w obszarze poszanowania energii i wykorzystania OZE,
- tworzeniu sieci współpracy pomiędzy podmiotami / organizacjami zajmującymi się sprawami energii
na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym - edukacji i promocji rozwiązań
innowacyjnych dotyczących zagadnień poszanowania energii i wykorzystania OZE.
Cele działalności Agencji są zgodne z celami utworzenia Kwidzyńskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego. Agencja obejmie swoją działalnością 4 powiaty: kwidzyński, sztumski i malborski
w woj. pomorskim i iławski w woj. warmińsko- mazurskim. Inicjatywa została przyjęta z dużym
zainteresowaniem i uzyskała poparcie samorządów lokalnych z terenu tych powiatów.
Proponuje się przystąpienie Powiatu do Stowarzyszenia, co było deklaracją konieczną na etapie
aplikowania o środki w ramach programu IEE II, a co jest istotne dla Powiatu w celu zapewnienia
sobie realnego wpływu na kierunki działań podejmowanych przez władze Stowarzyszenia oraz
uzyskania prawa do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, co jest ważne w kontekście powiązania
planowanej przyszłej działalności Stowarzyszenia z kierunkami i priorytetami strategii rozwoju
naszego Powiatu.

