Uchwała Nr XIV/90/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 2 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla inicjatywy Powiatu
Kwidzyńskiego dotyczącej utworzenia Lokalnej Agencji Energetycznej – Stowarzyszenie
Powiślańskie Centrum Energii z siedzibą w Kwidzynie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i 22 oraz art. 12 ust. 4, 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 1989r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz.
U. Nr 79, poz. 855)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§1
Popiera się inicjatywę Powiatu Kwidzyńskiego dotyczącą utworzenia Agencji
Energetycznej – Stowarzyszenie Powiślańskie Centrum Energii z siedzibą w Kwidzynie,
które swoją działalnością obejmie także teren powiatu sztumskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Powiat Kwidzyński przygotowuje wniosek o pozyskanie środków finansowych z programu
Inteligent Energy Europe II na utworzenie lokalnej agencji energetycznej. W przypadku
pozyskania środków planowane jest, że agencja energetyczna zostanie utworzona jako
Stowarzyszenie Powiślańskie Centrum Energii, które będzie miało swoją siedzibę w
Kwidzynie na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.
Projekt ma na celu zbudowanie i wykształcenie zespołu ludzi, którzy samodzielnie lub we
współpracy z różnymi podmiotami będą w stanie realizować projekty i podejmować działania
których efektem będzie:
 osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii a tym samym redukcji jej kosztów,
 redukcja kosztów osiągania efektywności energetycznej oraz budowy systemów
wykorzystujących OZE,
 wzrost zużycia odnawialnych źródeł energii,
 wzrost poziomu inwestycji i jakości usług w zakresie efektywności energetycznej i
wykorzystywania OZE na poziomie lokalnym i regionalnym oraz dywersyfikacja
dostaw energii,
 zmiana zachowań społeczności lokalnej,
 podniesienie poziomu aktywności lokalnej,
 poprawa stanu środowiska,
 zmniejszenie uzależnienia od dostaw energii z zewnątrz.
Agencja ma pomóc władzom lokalnym i sferze bussinesowej w formułowaniu planów i
strategii energetycznych oraz poprawić zdolność podejmowania właściwych decyzji w
odniesieniu do rozpoczynanych projektów energetycznych oraz ich monitorowania. Jednym z
pierwszych wymaganych działań agencji, na terenie jej funkcjonowania, jest stworzenie
planów energetycznych tam gdzie ich nie ma lub aktualizacja starych planów.
Agencja powinna dostarczyć usługę publiczną w postaci doradztwa energetycznego
polegającego na informowaniu, asystowaniu i podnoszeniu świadomości oraz prowadzeniu
szkoleń i treningów dla władz i osób podejmujących decyzje zarówno z sektora publicznego
jak i prywatnego oraz wszystkich pozostałych mieszkańców (przedsiębiorców, rolników i
konsumentów).
Pomagać w poszukiwaniu sposobów pokonywania i radzenia sobie z barierami wzrostu
efektywności energetycznej i ilości wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych na lokalnym
rynku.
Analizować zachowania lokalnych użytkowników, monitorować i oceniać akceptację
społeczną i reakcję rynku odnośnie podejmowanych działań.
Stworzyć innowacyjny system wsparcia finansowego
(z włączeniem lokalnego
współdziałania) i poprawy komunikacji pomiędzy dostarczycielami projektów, instytucjami
finansowymi i inwestorami.
Wspierać działania dla ugruntowania i wzmocnienia zdolności lokalnych podmiotów
działających w zakresie efektywności energetycznej i OZE włączając w to SMEs i Agencje
Poszanowania Energii do dostarczania usług związanych z dostawą paliwa z OZE oraz
dostarczania instalacji.
Agencja powinna podjąć działania na rzecz zapewnienia efektywności energetycznej i
wzrostu wykorzystania OZE w każdym z sektorów widocznego zapotrzebowania na energię
np.:
- szkołach,
- centrach sportowych,

- budownictwie społecznym,
- budownictwie indywidualnym,
- blokach mieszkalnych,
- centrach handlowych,
- przemyśle,
- rolnictwie,
- oraz bardziej efektywnym wykorzystaniu energii w transporcie.
Powinna także podjąć działalność związaną z podnoszeniem świadomości i promocją
zagadnień energetycznych poprzez:
- poszukiwanie i uzyskiwanie informacji, m.in. poprzez kooperację z innymi agencjami na
poziomie krajowym jak i w UE, dotyczące, tworzonych lokalnie oraz na poziomie
europejskim, technologii w zakresie efektywności energetycznej i OZE,
- aktywne działania informacyjne i upowszechniające posiadaną wiedzę na temat najlepszych
dostępnych praktyk i rozwiązań z zakresie stosowania czystych energii i usług dla businessu,
właścicieli nieruchomości i sektora publicznego.
- prowadzenie szkoleń ze specyficznych tematów,
- stworzenie lokalnego systemu wymiany doświadczeń, informacji i know-how pomiędzy
decydentami, managerami i ekspertami w zakresie energetyki w tym przedstawicielami nauki,
- podejmowanie akcji integrujących mieszkańców, ludzi businessu oraz przedstawicieli
władzy publicznej w zakresie EE i OZE,
- poszukiwanie odpowiednich środków przekazywania informacji,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- stworzenie strony internetowej.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

