
UCHWAŁA NR XVII/90/2020 

RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 5 marca 2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu  

i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii 

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3, art. 10 ust 1 i 2 oraz  art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z art. 16 ust.1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Rada Gminy Łączna 

uchwala co następuje: 

§ 1. 

Rada Gminy Łączna wyraża zgodę na zawarcie porozumienia (zwanego dalej „Porozumieniem”) 
pomiędzy Gminą Łączna, a: 
 

1. Gminą Skarżysko-Kamienna 
2. Gminą Bliżyn  
3. Gminą  Skarżysko Kościelne 
4. Gminą Suchedniów 
5. Gminą Wąchock 
6. Gminą Mirzec 
7. Gminą Mirów 
8. Gmina Chlewiska, 
9. Gmina Jastrząb, 
10. Gmina Borkowice 
11. Gmina Orońsko 

 
w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, w okresie 
od dnia podpisania Porozumienia do zakończenia postępowania przetargowego. 
 

§ 2. 

Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania w imieniu Gminy Łączna porozumienia międzygminnego z 

gminami wymienionymi w § 1. 

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna 

§ 4 

Liczba partnerów określonych w uchwale może ulec  zmianie. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

do Uchwały Nr XVII/90/2020 

Rady Gminy Łączna 

z dnia 5 marca 2020 roku 
 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 
z późniejszymi zmianami) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze 
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. 
Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest czynnikami ekonomicznymi, w związku ze 
wspólnym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 
zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Zrzeszenie kilku 
jednostek samorządu terytorialnego w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej daje możliwość 
na zmniejszenie kosztów dostawy energii elektrycznej poszczególnym jednostkom. 
 

 

 


