
 

 
 

Uchwała Nr XXXII/194/2017  
Rady Miejskiej  
w Tyszowcach  

z dnia 8 września 2017 r. 
 

w sprawie przystąpienia Gminy Tyszowce do „Tomaszowskiego Klastra Energii” 
 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art.18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466, z późn. zm.) w związku z art. 2 
pkt 15 a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) - Rada Miejskiej w Tyszowcach uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1.1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Tyszowce do „Tomaszowskiego 
Klastra Energii”. 
2. Do reprezentowania Gminy w „Tomaszowskim Klastrze Energii” wyznacza się 
Pana Mariusza Zająca. 

 
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Tyszowiec do podpisania porozumienia 

dotyczącego utworzenia „Tomaszowskiego Klastra Energii” stanowiącego załącznik 
do uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 



Załącznik 
do Uchwały XXXII/194/2017 

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Tyszowcach  
                                                                                            z dnia 8 września 2017 r. 

 
Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii 

 
Zawarte dnia.. . .  2017 r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: 

1. Powiatem Tomaszowskim z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 
22-600 Tomaszów Lubelski, NIP 921-198-38-72, REGON:950369149 w imieniu którego 
działa ____________________________ ,  

2. Gminą Bełżec z siedzibą ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec,  NIP 921-18-57-541  
REGON:950368894, w  imieniu której działa Wójt Gminy Andrzej Adamek. 

3. Gmina Jarczów z siedzibą ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów , NIP 921-198-05-66,  
REGON: 950368919,w imieniu której działa Wójt Gminy Zdzisław Wojnar. 

4. Gmina Krynice z siedzibą Krynice 1, 22-610 Krynice, NIP 921-198-73-09,  
REGON: 950368931, w imieniu której działa Wójt Gminy  Janusz Bałabuch. 

5. Gmina Lubycza Królewska z siedzibą  ul. Kolejowa 1, 22-680 Lubycza Królewska, 
NIP 921-19-87-120, REGON: 950368948, w imieniu której działa Burmistrz Lubyczy 
Królewskiej Tomasz Leszczyński. 

6. Gmina Łaszczów z siedzibą  ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów, NIP 921-198-74-10,  
REGON: 950368954, w imieniu której działa Burmistrz Łaszczowa Cezary Girgiel. 

7. Gmina Rachanie z siedzibą ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie,  NIP 921198-71-14,    
REGON: 950368960, w imieniu której działa Wójt Gminy Roman Miedziak. 

8. Gmina Susiec  z siedzibą ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec, NIP 921-186-83-49, 
REGON: 950368977, w imieniu której działa Wójt Gminy Zbigniew Naklicki. 

9. Gmina Tarnawatka z siedzibą ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, NIP 921-198-18-50, 
REGON: 950368983,w imieniu której działa Wójt Gminy Piotr Pasieczny. 

10. Gmina Telatyn  z siedzibą  ul. Fryderyka Chopina 10, 22652 Telatyn,  
 NIP 921-198-71-72 REGON: 950368990,w imieniu której działa Wójt Gminy Elżbieta 
Stąsiek - Witkowska. 

11. Miasto Tomaszów Lubelski  z siedzibą  ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski,  
NIP 921-198-17-49, REGON:950369110, w imieniu której działa Burmistrz Miasta 
Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski. 

12. Gmina Tomaszów Lubelski z siedzibą ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski,  
NIP 921-186-74-33, REGON:950369089, w imieniu której działa Wójt Gminy Marzena 
Czubaj- Gancarz.  

13. Gmina Tyszowce z siedzibą ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, NIP 921198-72-90,  
REGON: 950369050, w imieniu której działa Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając. 

14. Gmina Ulhówek z siedzibą ul. Kościelna 1, 22-678 Ulhówek, NIP 921-187-50-07, 
REGON: 950369072,  w imieniu której działa Wójt Gminy Łukasz Kłębek. 

15. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z siedzibą ul. Józefa Franciszka ,,Lalka” 43,  
20-325 Lublin, NIP 712-01-66-505, REGON:430353642, w imieniu której działa Henryk 
Łucjan- Prezes Zarządu Fundacji. 

16. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy  
z  siedzibą ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, NIP 716-000-42-81, REGON:000079295, 
w imieniu którego działa prof. dr hab. Wiesław Oleszek - Dyrektor Instytutu. 

17. Termosystemy Sp. z o.o. z siedzibą: Jeziernia, ul. Lwowska 3, 22-600 Tomaszów  
Lubelski, NIP 9212000707, REGON:060497360, w imieniu którego działa Jacek Sikora- 
Prezes Zarządu. 

18. HR Energia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dzieci Zamojszczyzny 1 D, 22-400 Zamość,   
NIP 6772324846, REGON:120871450, w  imieniu którego działa Henryk Ryczek-Prezes 
Zarządu. 



19. SOL Rachanie Sp. z o.o. z siedzibą ul Tęczowa 22,53-602 Wrocław, NIP 8971784735, 
REGON 021961329, w imieniu którego działa Zenon Żukowski- Pełnomocnik. 

20. Biogaz Wożuczyn Sp. z o.o. z siedzibą ul. Hetmana Jana Zamojskiego 48, 22-400  
Zamość, NIP 9223054859, REGON: 366498456, w imieniu którego działa Zenon 
Żukowski - Prezes Zarządu. 

21. Sławex Zbigniew Sławiński z siedzibą ul. Łaszczowiecka 14, 22-600 Tomaszów 
Lubelski, NIP 9210001777, REGON: 006050460, w imieniu którego działa Magdalena 
Sławińska- Pełnomocnik. 

22. Antex II Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska, NIP 9212029705, 
REGON: 061590876, w imieniu którego działa Piotr Gozdek - Pełnomocnik. 

zwanymi dalej łącznie „Partnerami”, a każdy z nich z osobna „Partnerem”. 
Partnerzy postanawiają zawrzeć Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra 
Energii, zwane dalej „Porozumieniem”. 

 
§ 1 

Przedmiot porozumienia 
 

1. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie Tomaszowskiego Klastra Energii, zwanego dalej 
„Klastrem”, oraz określenie zakresu, zasad i kierunków współpracy między 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 Założycielami Klastra są podmioty podpisujące niniejsze Porozumienie 
z zastrzeżeniem postanowień § 9. 

§ 2. 
Okres działania 

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

 
§ 3.  

Obszar działania 
 
Klaster będzie prowadził swoją działalność na obszarze Powiatu Tomaszowskiego- woj. lubelskie, 
zwanym dalej „Obszarem”. 
 

§ 4. 
Cele i działalność 

 
1. Nadrzędnym celem Klastra jest prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa 

w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017, poz. 220), mającej na celu 
wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię lub 
paliwa gazowe na Obszarze, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, 
dystrybuowania i obrotu. 

2. Wykonywanie działalności gospodarczej przez Klaster, będzie realizowane w ramach 
koncesji wydanej dla Koordynatora Klastra bądź w ramach wpisu Koordynatora Klastra do 
Rejestru, o którym mowa w art. 7, art. 23 , art. 34, art.38a ustawy o Odnawialnych Źródłach 



Energii (Dz. U. 2017 poz. 1148, z późn. zm.). 
3. Do celów Klastra należą także poprawa stanu środowiska na Obszarze, poprawa 

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 wspierające 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) przeciwstawianie się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz 

opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom tych 
zjawisk. 

b) 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. 

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: 

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 Klastra; 
b) Koordynator Klastra. 
c) Rada Klastra 

 
§ 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 Partner ma prawo wyznaczenia i zmiany swojego przedstawiciela do Zgromadzenie 

Partnerów Klastra.       
4. Pracami Zgromadzenie Partnerów Klastra kieruje Przewodniczący Zgromadzenia wybierany 

spośród członków Zgromadzenia Partnerów Klastra. 
5. Miejsca i terminy posiedzeń Zgromadzenia Partnerów Klastra są wyznaczone przez 

Koordynatora Klastra. 
6. Zebranie Ogólne Członków Klastra zwoływane są: 

a) raz do roku w terminie do 30 czerwca-przez Koordynatora Klastra, 
b) w zależności od potrzeb- z inicjatywy Koordynatora Klastra lub co najmniej 5 członków  

Klastra. 
7. Do zadań Zgromadzenie Partnerów Klastra w szczególności należy: 

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

niniejszego Porozumienia, 
e) zatwierdzanie zmian do regulaminów obowiązujących w Klastrze, 
f) przyjmowanie rocznych sprawozdań oraz zatwierdzanie rocznych planów działalności 

Koordynatora Klastra. 



8. Wszelkie uchwały Zgromadzenia Partnerów Klastra podejmowane są zwykłą większością 
głosów, przy kworum liczącym co najmniej połowę przedstawicieli wszystkich Partnerów, 
chyba że postanowienia niniejszego Porozumienia stanowią odrębnie. Teksty uchwał są 
spisywane i podpisywanie przez przedstawicieli Zgromadzenia Partnerów Klastra obecnych 
na posiedzeniu. 

9. Członkom Zgromadzenia Partnerów Klastra nie przysługuje od Klastra zwrot kosztów 
podróży oraz wynagrodzenie za udział w ich pracach na rzecz Klastra. 

 
§ 7.  

Koordynator Klastra 
 
1. Partnerzy ustalają, że funkcję Koordynatora Klastra pełnić będzie ________________ . 
2. Koordynator Klastra jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw i reprezentacji 

Klastra. 
3. Do obowiązków Koordynatora Klastra należą: 

a) organizowanie struktury instytucjonalnej Klastra, 
b) koordynowanie działań Partnerów w zakresie rozwoju Klastra, 
c) prowadzenie bieżących prac administracyjnych i finansowych związanych z działalnością 

Klastra, 
d) organizacja biura Klastra, 
e) pozyskiwanie środków na realizację projektów zgodnych ze strategią Klastra, 
f) realizacja prac zleconych przez Radę Klastra na podstawie podjętych przez nią uchwał, 
g) przygotowywanie i składanie wniosków o wsparcie na rozwój Klastra, 
h) rekomendowanie Radzie Klastra propozycji dotyczącej przystąpienia nowego Partnera do 

Klastra oraz wykluczenia Partnera z Klastra, 
i) nadzór nad działalnością Biura Klastra odpowiedzialnego za obsługę organizacyjną 

Klastra, 
j) 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. W terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszego Porozumienia Koordynator Klastra 

przedstawi Zgromadzeniu Partnerów Klastra do akceptacji projekt Regulaminu Klastra 
zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Porozumieniu. Regulamin Klastra zostaje 
przyjęty jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Partnerów Klastra. 

 
§ 8.  

Rada Klastra 
1. Grupy reprezentowane w Tomaszowskim Klastrze Energetycznym to: jednostki           

samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia 
biznesu i szkoły wyższe. 

2. W skład Rady Klastra wejdą reprezentanci grup wymienionych w p. 1, tj.  jeden 
przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele przedsiębiorstw - jeden 
z grupy przedsiębiorstw zatrudniających do 9  pracowników, jeden z grupy przedsiębiorstw 
zatrudniających od 10 do 49 pracowników, jeden z grupy przedsiębiorstw zatrudniających od 
50 do 249 pracowników i jeden z grupy przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 
pracowników, jeden przedstawiciel jednostek naukowo-badawczych, jeden przedstawiciel 
instytucji otoczenia biznesu i jeden przedstawiciel szkół wyższych. 



3. Po raz pierwszy Rada Klastra będzie wybierana zwykłą większością głosów spośród 
przedstawicieli Założycieli Klastra na Zebraniu Założycieli.  

4. Do uzyskania quorum na Zebraniu Założycieli Klastra wymagana jest obecność co najmniej 
połowy Założycieli. Jeżeli w pierwszym terminie Zebranie Założycieli nie dojdzie do skutku 
z powodu braku quorum, Koordynator Klastra wyznacza kolejny termin Zebrania z tym 
samym porządkiem obrad, o którym powiadamia wszystkich Założycieli z co najmniej 14 
dniowym wyprzedzeniem. Uchwała Zebrania Założycieli zwołanego w tym trybie jest ważna 
bez względu na liczbę uczestniczących w nim Przedstawicieli  Założycieli. 

5. Kadencja Rady Klastra trwa 3 lata. 
6. Rada Klastra wyznacza kierunek rozwoju Klastra, programy oraz strategię jego działania. 
7. Rada nadzoruje  bieżącą realizację projektów i zadań w zakresie ich zgodności ze strategią 

działania Klastra. 
8. Rada  opiniuje projekty w zakresie zgodności ze strategią Klastra. 
9. Rada podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia nowego Partnera oraz w sprawie wykluczenia 

Partnera z Klastra.  
10. Rada może powoływać grupy robocze do realizacji działań w obszarach szczególnego 

zainteresowania uczestników Klastra. 
11. Kolejna Rada Klastra będzie wybierana zwykłą większością głosów spośród członków 

Klastra na Zebraniu Przedstawicieli członków Klastra, które zostanie zwołane przez 
Koordynatora Klastra na trzy miesiące przed upływem kadencji Rady Klastra. 

 
§ 9. 

Partnerzy Klastra 
 
1. Partnerami Klastra są Partnerzy zawierające 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, których działalność w obszarze 
działania Klastra może, dzięki kompetencjom, potencjałowi lub doświadczeniu, przyczynić 
się do osiągnięcia stawianych przez Klaster celów. 

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, 
b) deklaracji wystąpienia Partnera z Klastra, 
c) decyzji Zgromadzenia Partnerów Klastra o wykluczeniu Partnera z Klastra. 

4. Przystąpienie do Porozumienia nowego uczestnika wymaga zgody bezwzględnej większości 
składu Zgromadzenia Partnerów Klastra. 

5. Każdy z Partnerów może wystąpić z Klastra, wypowiadając niniejsze Porozumienie za  
1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

6. Partner może zostać wykluczony z Klastra decyzją 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 Klastra. 
 
1. Uczestnictwo w Klastrze oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy. 
2. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na takich samych prawach i obowiązkach. 
3. Realizacja działalności Klastra będzie mogła być finansowana ze środków własnych Klastra, 

funduszy europejskich oraz innych funduszy krajowych, a także środków własnych 
Partnerów Klastra. 

4. Każdy z Partnerów Klastra ponosi własne koszty uczestnictwa w Klastrze. 
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. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Klastra będzie się odbywała za pomocą poczty 
elektronicznej lub listownie. 

7. Koszty funkcjonowania organów Klastra ponosi Koordynator. 
 

§ 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 będzie się odwoływać do niniejszego Porozumienia. 

2. Niezależnie od niniejszego porozumienia, każdy z Partnerów Klastra ma prawo 
indywidualnie ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejsza umowa 
w żaden sposób nie ogranicza samodzielnej działalności Partnerów. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż Porozumienie stanowi jedynie wyraz woli każdej ze Stron 
podjęcia współpracy w zakresie wynikającym z niniejszego Porozumienia, a jego 
postanowienia nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń którejkolwiek ze Stron 
wobec drugiej Strony, w tym w szczególności roszczeń majątkowych na podstawie 
jakiegokolwiek tytułu prawnego.  W razie wątpliwości Strony ustalają, że niniejsze 
Porozumienie nie stanowi umowy zobowiązującej ani przedwstępnej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., 
poz. 121 ze zm.) i jego podpisanie nie wywołuje skutków prawnych związanych 
z zawarciem takich umów. 
 

§ 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. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumienie, zastosowanie znajduje prawo 
polskie, w tym zwłaszcza odpowiednio stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie 
dotyczącym umowy spółki cywilnej. 

6. Porozumienie zostało sporządzone w 23  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdego z Partnerów Klastra. 

  
 
Tomaszów Lubelski, dnia ___________________ 2017 r. 
 
 
 
 
 

Podpisy Partnerów Założycieli Tomaszowskiego Klastra Energii : 

 
 
Powiat Tomaszowski  
__________________________________________________________________________ 
 

Miasto Tomaszów Lubelski 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Gmina Bełżec 
__________________________________________________________________________ 

 
Gmina Jarczów 

__________________________________________________________________________ 
 

Gmina Krynice 
__________________________________________________________________________ 

 
Gmina Lubycza Królewska 

__________________________________________________________________________ 



 

Gmina Łaszczów 
_________________________________________________________________________ 

 
Gmina Rachanie 

__________________________________________________________________________ 
 

Gmina Susiec 
__________________________________________________________________________ 

 
Gmina Tarnawatka 

__________________________________________________________________________ 
 

Gmina Telatyn 
__________________________________________________________________________ 

 
Gmina Tomaszów Lubelski 

__________________________________________________________________________ 
 

Gmina Tyszowce 
__________________________________________________________________________ 

 
Gmina Ulhówek 

__________________________________________________________________________ 
 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
__________________________________________________________________________ 

 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy 

__________________________________________________________________________ 
 
Termosystemy Sp. z o.o.z  
__________________________________________________________________________ 
 
HR Energia Sp. z o.o. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 



SOL Rachanie Sp.z o.o.  

__________________________________________________________________________ 
       

 Biogaz Wożuczyn Sp.z o.o. 

__________________________________________________________________________ 

 
          Sławex Zbigniew Sławiński                            

__________________________________________________________________________ 
 

        Antex II Sp.z o.o.  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


