
UCHWAŁA NR XLV/397/2022 
RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Bogoria do Porozumienia Klastrowego na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju, koordynowanego przez Stowarzyszenie Bonum Publicum 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559) - Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie współpracy i przystąpienie Gminy Bogoria do Porozumienia 
Klastrowego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, koordynowanego przez Stowarzyszenie Bonum Publicum. 

§ 2. Zasady funkcjonowania Porozumienia Klastrowego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, zasady 
współpracy partnerów, obowiązki i uprawnienia koordynatora określone zostaną w umowie o przystąpieniu do 
"Porozumienia Klastrowego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju", stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Wyrzykowska 
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Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr XLV/397/2022 
Rady Gminy Bogoria 
z dnia 31 maja 2022r. 

Gmina Bogoria, podejmuje działania zmierzające do walki z niską emisją, rozwojem odnawialnych 
źródeł energii (OZE) na potrzeby własne, mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. Działania 
Porozumienia Klastrowego na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju mają wpłynąć na podniesienie jakości 
życia gospodarczego i społecznego na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. 
Będzie to możliwe poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

Transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów Unii Europejskiej oraz upowszechnianie 
dobrych przykładów (wdrożeń). 

Wspieranie rozwoju  rozproszonej  generacji  opartej  na  lokalnych  zasobach  energii  odnawialnej 
i innowacyjnych technologiach ich wykorzystania. 

Promocję działań na rzecz zmniejszania energochłonności budynków i procesów produkcyjnych (np. 
poprzez upowszechnianie i pomoc w zakresie termomodernizacji budynków, modernizacji lokalnych źródeł 
energii z wykorzystaniem energii odnawialnej i innowacyjnych technologii. 

Promocję innowacji zmniejszających emisję CO2 do atmosfery. 

Eliminowanie barier hamujących rozwój energetyki odnawialnej. 

Tworzenie klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz upowszechnianie ich działań. 

Rozwój edukacji ekologicznej w gminach. 

Włączenie interesariuszy w kreowanie polityki i marki lokalnej. 

Wsparcie i rozwój polityki i gospodarki senioralnej w gminach. 

Wdrażanie i upowszechnianie aspektów społecznych w zrównoważonym rozwoju gminy 

Rozwój efektywności technicznej jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. 

Promocja, upowszechnianie i wdrażanie innowacji technicznych, technologicznych, informatycznych 
i ekoinnowacji. 

Dzięki sprzyjającym zmianom w legislacji oraz pojawiającymi się możliwościami pozyskania 
dofinansowania dedykowanego dla Klastrów Energii m.in. z Krajowego Programu Odbudowy 
z przeznaczeniem na inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii, zawiązane porozumienie 
o powołaniu klastra energii stworzy możliwość wnioskowania o dofinansowanie oraz zwiększy szanse na 
pozyskanie środków zewnętrznych. 

Mając na uwadze powyższe, a zwłaszcza możliwość podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
pozyskania w przyszłości środków zewnętrznych na nowoczesne działania podjęcie przedmiotowej uchwały 
uznaje się za celowe. 
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