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Porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia 

„… Klastra Energii” 

(„Porozumienie”) 

Preambuła 

Dostrzegając znaczenie odnawialnych źródeł energii, dążąc do realizacji polityki ochrony 

środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego lokalnej społeczności i stworzenia 

samowystarczalnego energetycznego obszaru korzystającego z zasobów czystej i przyjaznej dla 

środowiska energii, strony niniejszego Porozumienia postanawiają z dniem (_) 2021 r. wyrazić 

zgodną wolę zawiązania i przystąpienia do „…Klastra Energii”. 

Sygnatariuszami Porozumienia na rzecz utworzenia wyżej wymienionego klastra energii są: 

1. Powiat (_), reprezentowany przez: 

a. (_) – funkcja; 

b. (_) – funkcja; 

c. przy kontrasygnacie Skarbnika – (_). 

2. Gmina (_), reprezentowana przez: 

a. (_) – funkcja; 

b. (_) – funkcja; 

c. przy kontrasygnacie Skarbnika – (_). 

3. Gmina (_), reprezentowana przez: 

a. (_) – funkcja; 

b. (_) – funkcja; 

c. przy kontrasygnacie Skarbnika – (_). 

4. Gmina (_), reprezentowana przez: 

a. (_) – funkcja; 

b. (_) – funkcja; 

c. przy kontrasygnacie Skarbnika – (_). 

5. Gmina (_), reprezentowana przez: 

a. (_) – funkcja; 

b. (_) – funkcja; 

c. przy kontrasygnacie Skarbnika – (_). 

– wszyscy powyżsi sygnatariusze zwani dalej łącznie „Członkami Klastra”, a każdy z osobna 

„Członkiem Klastra”. 

Członkowie Klastra 

działając na podstawie art. 2 pkt 15a ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 9 stycznia 

2020 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 261, „Ustawa”) i przy uwzględnieniu: 

1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Rady, w tym art. 191, 192 i 194; 

2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 

r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw nr 2009/125/WE 

i 2010/30/UE; 

3. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23.04.2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych; 
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4. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/31/UE z dnia 19.05.2002 

r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; 

5. Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 11.12.2019 r. w sprawie „Europejskiego 

Zielonego Ładu”; 

6. Komunikatu Komisji z dnia 08.03.2011 r. – „Plan działania prowadzący do przejścia na 

konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” (COM(2011)0112); 

7. Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15.03.2012 r. w sprawie planu działania 

prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.; 

8. Komunikatu Komisji z dnia 20.09.2011 r. – „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej 

Europy” (COM(2011)0571); 

9. Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zasobooszczędnej 

Europy; 

10. Komunikatu Komisji z dnia 15.12.2011 r. – „Plan działania w dziedzinie energii do 2050 r.” 

(COM(2011)0885); 

11. Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 14.03.2013 r. w sprawie planu działania 

w dziedzinie energii do 2050 r., przyszłości z energią; 

12. Komunikatu Komisji z dnia 10.10.2012 r. – „Silniejszy przemysł europejski na rzecz 

wzrostu i ożywienia gospodarczego”; 

13. Komunikatu Komisji z dnia 06.06.2012 r. – „Energia odnawialna: ważny uczestnik 

europejskiego rynku energii” (COM(2012)0271); 

14. Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21.05.2013 r. w sprawie bieżących wyzwań 

i szans z energią odnawialną na europejskim wewnętrznym rynku energii; 

15. Krajowego Programu Ochrony Powietrzna do roku 2020 z perspektywą do roku 2030; 

16. Priorytetów projektu założeń Polityki Energetycznej Polski do roku 2050 w aspekcie 

rozwoju lokalnych zasobów energetyki odnawialnej powyżej poziomu określonego 

w „Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, poprawy 

efektywności energetycznej, w tym rozwoju kogeneracji oraz rozwoju inteligentnych sieci 

energetycznych (ang. smart grids); 

17. Uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.); 

18. Projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, przedłożonego do 

akceptacji Komisji Europejskiej; 

19. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz 

20. innych regulacji prawnych na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

– zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1  

1. Zawiązuje się klaster energii o nazwie „Klaster Energii” („Klaster” lub „Klaster 

Energii”). 

2. Cele Klastra są następujące: 

a. wspólne i skoordynowane bilansowanie lokalnej podaży i zapotrzebowania na energię 

z odnawialnych źródeł energii lub innych źródeł na lokalnym rynku; 

b. podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju 

Członków Klastra, wymiany informacji oraz doświadczeń, wdrażanie dobrych praktyk 

oraz tworzenie szeroko rozumianych mechanizmów partnerskich; 

c. poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności 

energetycznej; 
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d. stwarzanie warunków do rozwoju energetyki odnawialnej; 

e. poprawa efektywności energetycznej na terenie Klastra, w szczególności w: zasobach 

publicznych, sektorze przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych; 

f. wsparcie gospodarki niskoemisyjnej; 

g. podejmowanie działań zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko 

naturalne; 

h. obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy; 

i. wspieranie lokalnych przedsiębiorstw w realizacji działań związanych z inwestycjami 

w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE); 

j. poprawa konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, między innymi, 

poprzez nawiązywanie współpracy z instytucjami naukowymi, realizację projektów 

badawczo-rozwojowych (B+R), komercjalizację wyników badań naukowych oraz 

transfer technologii; 

k. wspieranie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w budowaniu ich własnych 

instalacji fotowoltaicznych (PV) oraz budowa instalacji PV w instytucjach 

samorządowych; 

l. promowanie idei pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; 

m. rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć 

z zakresu elektromobilności. 

3. Obszarem działania Klastra są granice administracyjne 5 (pięciu) gmin bezpośrednio ze 

sobą sąsiadujących: (nazwy gmin), znajdujących się w granicach administracyjnych 

powiatów.  

§ 2  

Misją Klastra jest – wzajemne wspieranie się Członków Klastra Energii ukierunkowane na 

stałą współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej, stworzenie 

samobilansującego się obszaru energetycznego oraz rozwoju zasobów odnawialnych źródeł 

energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz 

poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster, a także wykreowanie regionu, jako 

otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki 

środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, lokalny przemysł i transport, 

co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców i zrównoważony 

rozwój gmin wchodzących w skład Klastra.  

§ 3  

Cele Klastra będą realizowane przez Członków Klastra zgodnie z następującym podziałem: 

1. Członkowie Klastra będący przedsiębiorcami: 

a. planowanie i realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania, 

magazynowania, dystrybucji, obrotu energią elektryczną z odnawialnych źródeł 

energii oraz równoważenie zapotrzebowania na energię w ramach sieci 

dystrybucyjnym o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV; 

b. planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych niskiego 

i średniego napięcia, związanych z planowanym wdrażaniem tzw. smart grids 

(inteligentnych sieci); 
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c. planowanie, wytwarzanie, koordynacja i dystrybucja energii cieplnej 

w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię 

zgromadzoną w odpadach komunalnych; 

d. uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych dla Klastra; 

e. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra; 

f. aktywne uczestnictwo w procesach tworzenia i wdrażania innowacji w branży 

odnawialnych źródeł energii (OZE); 

g. tworzenie i realizacja projektów wspierających zarządzanie energią. 

2. Członkowie Klastra ze sfery badawczo-rozwojowej: 

a. pomoc w poszukiwaniu, tworzeniu i wdrażaniu innowacji dla Członków Klastra 

będących przedsiębiorcami; 

b. rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie budowy inteligentnych sieci 

energetycznych wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można 

zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami, 

gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci 

i dostawcami energii; 

c. rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnego zarządzania 

stroną podażowo-popytową energii elektrycznej i jej magazynowania; 

d. transfer wiedzy i know-how do Członków Klastra powiązania kooperacyjnego 

w ramach Klastra Energii. 

3. Członkowie będący jednostkami samorządów terytorialnych: 

a. planowanie i realizacja projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej 

w budynkach użyteczności publicznej, w tym ich kompleksowej modernizacji; 

b. zaplanowanie i realizacja działań promujących rozwój energetyki prosumenckiej, 

w której wytwórca jest jednocześnie odbiorcą energii; 

c. podejmowanie działań mających na celu realne wsparcie dla realizacji celów 

związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji; 

d. wprowadzenie zmian w lokalnie obowiązujących regulacjach prawnych, w tym 

w szczególności w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

(MPZP) umożliwiających realizację inwestycji w obszarze OZE; 

e. wdrażanie rozwiązań technologicznych wspierających zarządzanie wyprodukowaną 

energią w obiektach użyteczności publicznej, transporcie miejskim i ich 

propagowania wśród lokalnych odbiorców; 

f. podejmowanie działań na rzecz realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym, 

w szczególności w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi; 

g. rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć 

z zakresu elektromobilności. 

4. NGO (jeżeli Zamawiający życzy sobie ujęcia w Porozumieniu i dopuszcza ich udział) 

§ 4 

1. Klaster prowadzi działalność oraz podejmuje decyzje poprzez swoje organy. 

2. Organami Klastra są: 

a. Zgromadzenie Członków Klastra („Zgromadzenie”); 

b. Koordynator Klastra („Koordynator”). 

§ 5  

1. Zgromadzenie jest najwyższym organem (władzą) decyzyjnym i kontrolnym Klastra. 
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2. Zgromadzenie składa się z właściwie umocowanych przedstawicieli Członków Klastra. 

3. Pracami Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Zgromadzenia, wybierany spośród 

przedstawicieli Zgromadzenia. 

4. Do zadań Zgromadzenia należą w szczególności: 

a. ustalanie strategii oraz planowanie działań Klastra; 

b. podejmowanie działań przypisanych do poszczególnych grup Członków; 

c. sprawowanie nadzoru nad realizacją postanowień Porozumienia; 

d. tworzenie i zatwierdzanie zmian do regulaminów obowiązujących w Klastrze; 

e. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego członka Klastra oraz w sprawie 

wykluczenia Członka Klastra z Klastra; 

f. przyjmowanie rocznych planów oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności 

Klastra. 

5. Wszelkie uchwały Zgromadzenia podejmowane są większością głosów przy kworum 

liczącym minimum połowę (50 %) przedstawicieli wszystkich Członków Klastra. 

6. Miejsce i termin posiedzenia Zgromadzenia wyznacza Przewodniczący Zgromadzenia, przy 

czym Członków Klastra należy o miejscu i terminie powiadomić, z zastrzeżeniem § 12 ust. 

5 Porozumienia, co najmniej, na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed posiedzeniem 

Zgromadzenia.  

§ 6 

1. Koordynator jest odpowiedzialny za: 

a. obsługę działalności Klastra Energii, w tym obsługę organizacyjną; 

b. reprezentowanie Klastra na zewnątrz. 

2. Strony Porozumienia zgodnie ustalają, że funkcję Koordynatora pełnić będzie (_). 

3. Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 

a. zarządzanie Klastrem, w tym prowadzenie bieżącej obsługi Klastra; 

b. podejmowanie i koordynowanie działań służących rozwojowi Klastra; 

c. inicjowanie i koordynowanie inwestycji podejmowanych przez Klaster; 

d. wspieranie wymiany informacji i doświadczeń między Członkami Klastra; 

e. nawiązywanie kontaktów biznesowych i naukowych z instytucjami spoza Klastra; 

f. promocja działalności Klastra; 

g. poszukiwanie źródeł finansowania dla przedsięwzięć badawczo-rozwojowych (R&B), 

szkoleniowych, doradczych, marketingowych i inwestycyjnych Klastra, koordynowanie 

działań zmierzających do pozyskania finansowania projektów realizowanych przez 

Klaster; 

h. pozyskiwanie inwestorów dla przedsięwzięć inwestycyjnych; 

i. informowanie Członków Klastra o możliwościach udziału w szkoleniach oraz 

konferencjach zewnętrznych; 

j. współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele 

i zakres działalności pozostaje zbieżny z celami i działalnością Klastra; 

k. wykonywanie wszelkich działań związanych z pobieraniem wpłat od Członków Klastra 

(składki członkowskie, środki na wspólne przedsięwzięcia, Fundusz Zarządzania 

Klastrem, itp.); 

l. reprezentowanie Klastra na zewnątrz, w tym zawieranie z operatorami systemów 

dystrybucji elektroenergetycznej umów o świadczenie usług dystrybucji; 

m. wykonywanie praw i obowiązków, o których mowa w Porozumieniu; 
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n. wykonywanie innych działań, do których Koordynator zobowiązany jest na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.   

§ 7 

1. Na potrzeby pokrycia wydatków związanych z prowadzeniem Klastra, jak również na 

realizację zadań wykonywanych przez Koordynatora i jego wynagrodzenie, ustanawia się 

Fundusz Zarządzania Klastrem („Fundusz”).  

2. Zasady finansowania Funduszu określa Regulamin Klastra uchwalony przez Zgromadzenie 

(„Regulamin”), który powinien być zgodny z Porozumieniem. 

3. Wpłat na Fundusz dokonują Członkowie Klastra na rachunek bankowy wskazany przez 

Koordynatora, którego posiadaczem jest Koordynator, na co Członkowie Klastra wyrażają 

zgodę. 

4. Koordynator rozporządza środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym, o którym 

mowa w ust. 3 powyżej, na co Członkowie Klastra wyrażają niniejszym zgodę. 

5. Członkowie Klastra zobowiązując się udzielić Koordynatorowi wszystkich niezbędnych 

pełnomocnictw (upoważnień) do prawidłowego wykonywania praw i obowiązków 

Koordynatora, w tym do rozporządzania środkami zgromadzonymi na rachunku 

bankowym, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli to konieczne.  

6. Jeżeli Koordynator uprawniony jest do wynagrodzenia za sprawowanie roli Koordynatora, 

wynagrodzenie płatne jest ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym, o którym 

mowa w ust. 3 powyżej.  

7. Szczegółowe zasady wykonywania praw i obowiązków Koordynatora, w tym 

wynagradzania Koordynatora, może określać umowa zawarta pomiędzy Koordynatorem 

a Członkami Klastra.  

8. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Klastra.  

9. Po zakończeniu pełnienia funkcji Koordynatora, jest on zobowiązany dokonać rozliczeń 

finansowych z Członkami Klastra, w tym zwrócić ewentualną nadwyżkę środków na 

rachunek wskazany przez Członków Klastra.  

§ 8 

1. Członkami Klastra są sygnatariusze Porozumienia oraz podmioty, które zostaną przyjęte 

do Klastra, zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu oraz w Regulaminie. 

2. Uczestnictwo w Klastrze ma charakter dobrowolny. 

3. Każdy z Członków Klastra ma takie same prawa i obowiązki. 

4. Klaster jest otwarty na przyjmowanie nowych członków, których działalność może 

przyczynić się do osiągnięcia stawianych przez Klaster celów.  

5. Zmiany w składzie Klastra następują na podstawie: 

a. przyjęcia do Klastra – po złożeniu deklaracji przystąpienia do Klastra przez kandydata; 

b. deklaracji wystąpienia Członka Klastra z Klastra; 

c. podjęcia przez Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wykluczenia Członka Klastra 

z Klastra. 

6. Przystąpienie do Porozumienia nowego członka wymaga zgody bezwzględnej większości 

składu Zgromadzenia. 

7. Każdy z Członków Klastra może wystąpić z Klastra za 3-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego – wypowiadając 

Porozumienie. 



7 

 

8. Strona wypowiadająca Porozumienie, jeżeli jest czynnie zaangażowana w realizowany 

przez Klaster projekt, zobowiązana jest do uczestnictwa w jego realizacji do momentu 

jego zakończenia i finansowego rozliczenia. 

9. Członek Klastra może zostać wykluczony z Klastra uchwałą Zgromadzenia podjętą na 

wniosek Koordynatora, pod warunkiem: 

a. pisemnego poinformowania Członka Klastra przez Koordynatora, że wystąpiła jedna 

z przesłanek wykluczenia Członka Klastra Energii, o których mowa w § 8 ust. 10 

Porozumienia; 

b. wyznaczenia Członkowi Klastra terminu minimum 14 (czternastu) dni kalendarzowych 

na ustosunkowanie się do treści pisma Koordynatora; 

c. przedstawienia stanowiska Członka Klastra Energii Zgromadzeniu, które zatwierdziło 

wykluczenie Członka Klastra z Klastra. 

10. Wykluczenie Członka z Klastra może nastąpić w przypadku wystąpienia min. jednej 

z następujących przesłanek: 

a. Członek Klastra nie wypełnia obowiązków wynikających z Porozumienia lub narusza 

postanowienia Porozumienia lub Regulaminu; 

b. Członek Klastra uchyla się od wykonania zobowiązań ciążących na nim wobec Klastra; 

c. dalsze funkcjonowanie Członka Klastra w Klastrze jest niemożliwe; 

d. Członek Kastra działa na szkodę Klastra; 

e. Członek Klastra podejmuje działalność sprzeczną z celami Klastra.  

§ 9 

1. Klaster ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystępować nowi 

członkowie mający siedzibę lub prowadzący swoją aktywność na terenie Klastra. 

2. Przewiduje się możliwość przystąpienia nowych członków spoza obszaru działalności 

Klastra, jeżeli będzie to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Członkostwo takie musi jednak służyć realizacji celów Klastra oraz być ukierunkowane na 

działania realizowane na obszarze funkcjonowania Klastra. 

3. W ramach struktury Klastra mogą funkcjonować podmioty i osoby mające status partnera 

(„Partner”). Partnerem może być każdy podmiot i osoba deklarująca współpracę na 

rzecz osiągania celów Klastra. Współpraca Partnera z Klastrem regulowana jest na mocy 

umowy partnerskiej. 

4. Porozumienie nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku podległości pomiędzy 

Członkami Klastra. 

5. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie podlega rejestracji. 

6. Członkowie Klastra zgodnie postanawiają, że Klaster zostaje zawiązany na czas 

nieoznaczony.  

§ 10 

1. Podejmowanie współpracy dla realizacji indywidualnych lub wspólnych projektów 

(przedsięwzięć) realizowanych w ramach Klastra wymaga każdorazowo zawarcia 

szczegółowej umowy, która będzie się odwoływać do Porozumienia. 

2. Niezależnie od Porozumienia, każdy z Członków Klastra ma prawo indywidualnie ubiegać 

się o współfinansowanie własnych projektów, a Porozumienie w żaden sposób nie 

ogranicza samodzielnej działalności Członków Klastra.  

§ 11 
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Sygnatariusze Porozumienia zgodnie oświadczają, że w celu skutecznej realizacji przyjętych 

priorytetów i celów Klastra, wyrażają zgodę (_) (Koordynator Klastra) na zawarcie umowy 

cywilnoprawnej z podmiotem dysponujących doświadczeniem w obszarze związanym z klastrami 

energii w zakresie działań związanych z rozwojem lub zarządzaniem Klastrem, w tym w zakresie 

certyfikacji lub rejestracji Klastra przez właściwe w tym zakresie Ministerstwo.  

§ 12  

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkich Członków Klastra. 

2. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

oraz zgody wszystkich Członków Klastra. 

3. Strony Porozumienia nie dopuszczają formy dokumentowej, o której mowa w art. 772 

Kodeksu Cywilnego dla jakichkolwiek oświadczeń woli składanych sobie wzajemnie, 

czyniąc formę pisemną pod rygorem nieważności formą wyłączną. 

4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Porozumienia (lub w związku z nim), 

rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Koordynatora Klastra. 

5. Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, że składanie oświadczeń woli lub wiedzy 

Stron porozumienia, w tym wykonywanie praw i obowiązków organów Klastra w stosunku 

do pozostałych Członków Klastra (chyba, że Porozumienie wyraźnie wyłączna taką 

możliwość), może odbywać się w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Członkowie Klastra przekazują organom Klastra własne adresy poczty 

elektronicznej do korespondencji.  

6. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie znajdują polskie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 13 

Porozumienie sporządzone zostało w (_) jednakowych egzemplarzach, po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdego sygnatariusza Porozumienia, każdy na prawach oryginału.  

 

Podpisy Sygnatariuszy Porozumienia: 

 

 
______________________ 

(_) 
Starosta/Wójt Gminy 

 
______________________ 

(_) 
Członek Zarządu 

 
 

______________________ 
(_) 

Skarbnik 
Kontrasygnata 

 
______________________ 

(_) 
Starosta/Wójt Gminy 

 
______________________ 

(_) 
Członek Zarządu 

 
 

______________________ 
(_) 

Skarbnik 
Kontrasygnata 

 
 

______________________ 

 
 

______________________ 
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(_) 
Starosta/Wójt Gminy 

(_) 
Członek Zarządu 

______________________ 
(_) 

Skarbnik 
Kontrasygnata 

 
______________________ 

(_) 
Starosta/Wójt Gminy 

 
______________________ 

(_) 
Członek Zarządu 

 
 

______________________ 
(_) 

Skarbnik 
Kontrasygnata 

 

 

(reszta strony została pozostawiona pustą intencjonalnie) 


