
UCHWAŁA …/…/… 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 20 października 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Milanówek do Stowarzyszenia 

Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala 

co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Milanówka do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć 

„Energie Cités” z siedzibą w Krakowie w charakterze Członka Zwyczajnego, na zasadach 

wynikających ze Statutu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

Składki członkowskie wynikające z przynależności do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć 

„Energie Cités” opłacane będą z budżetu Miasta Milanówka, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca  

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Małgorzata Trębińska 

 

 



Uzasadnienie 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” to pozarządowa organizacja zrzeszająca 

miasta i gminy, która od ponad 20 lat zajmuje się promowaniem energii odnawialnej i 

efektywnego wykorzystania energii. Umożliwia swoim członkom udział w projektach 

krajowych i międzynarodowych z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego, 

wymianę doświadczeń i tworzenie rozwiązań powtarzalnych, możliwych do wykorzystania w 

województwach, powiatach, miastach i gminach. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 40 

członków wśród których są zarówno gminy małe liczące kilka tysięcy mieszkańców jak 

również duże miasta takie jak Warszawa, Bielsko-Biała, Częstochowa, Bydgoszcz, Dąbrowa 

Górnicza i inne. 

Stowarzyszenie pomaga także w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy międzyregionalnej 

oraz międzynarodowej. Jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca Porozumienie 

Burmistrzów Stowarzyszenie pełni rolę pośrednika pomiędzy polskimi sygnatariuszami 

Porozumienia a Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli, pomaga sygnatariuszom w 

wywiązywaniu się z podjętych zobowiązań oraz promuje tę inicjatywę na terenie całego 

kraju.  

Stowarzyszenie podejmuje między innymi działania na rzecz: 

 lokalnej polityki energetycznej, 

 efektywnego wykorzystania energii, 

 promocji energii odnawialnej, 

 ochrony klimatu, 

 edukacji ekologicznej, 

 wymiany informacji o źródłach finansowania, 

 poszukiwania partnerów do projektów. 

Przystąpienie Miasta Milanówka ma na celu uzyskanie wsparcia doświadczonych partnerów 

w realizacji projektów dotyczących OZE (odnawialne źródła energii), wpływających zarówno 

na poprawę środowiska naturalnego, jak i w dłuższej perspektywie – na koszty zużywanej 

energii. 

Zgodnie z uchwałą nr 8/2016/wz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Polska 

Sieć „Energie Cités” z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości „wpisowego” oraz 

składek członkowskich na 2017 r. przystąpienie do Stowarzyszenia wiązać się będzie z 

koniecznością: 

 dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości 196,00 zł z tytułu przystąpienia do 

Stowarzyszenia (tzw. „wpisowe”), 

 dokonywania miesięcznych opłat składek członkowskich w wysokości 196,00 zł 

miesięcznie. 

 

 



Przygotował: Maciej Jastrzębski 

 

 

 


