UCHWAŁA Nr 395/XVII/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18.01.2012r

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 18 i pkt 20 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§1
Rada Miejska postanawia przystąpić do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
oraz upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania deklaracji przystąpienia
do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 września 2011r. nr 285/XII/2011 podjęto decyzję o
przystąpieniu do Porozumienia Między Burmistrzami dla poprawy klimatu (ENERGY FOR
MAYORS) oraz realizacji Programu ograniczenia niskiej Emisji dla gminy Piaseczno.
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” jest pozarządową organizacją i Strukturą
Wspierającą Porozumienia Burmistrzów, która zajmuje się promowaniem energii odnawialnej
i efektywnego wykorzystania energii. Stowarzyszenie pełni rolę pośrednika pomiędzy
polskimi sygnatariuszami Porozumienia a Biurem Porozumienia Burmistrzów, pomagając w
wywiązywaniu się z podjętych zobowiązań. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz
lokalnej polityki energetycznej, efektywnego wykorzystania energii, promocji energii
odnawialnej, ochrony klimatu, edukacji ekologicznej, wymiany informacji o źródłach
finansowania oraz poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów.
Dzięki działaniu na rzecz rozwoju regionalnego i wzmocnienia lokalnego zarządzania
Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom wymianę doświadczeń dotyczących
realizowanych projektów i tworzenia rozwiązań powtarzalnych możliwych do wykorzystania
w województwach, powiatach miastach i gminach.
Do Stowarzyszenia przystąpiło już 26 miast należących do Porozumienia między
Burmistrzami. Z uwagi na bogate doświadczenia współpracy z sygnatariuszami Porozumienia
Stowarzyszenie będzie służyło cenną radą przy opracowywaniu Planu Działań na rzecz
zrównoważonej energii.
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia miesięczna składka członkowska dla gmin członków o
liczbie mieszkańców od 50 000 do 80 000 wynosi 398zł. Środki na ten cel są zarezerwowane
w projekcie budżetu Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej na rok 2012.

