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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania „Poprawa 
jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego 

Domu Kultury” 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. Zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kluczbork pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu  
z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę 
źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury” . 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2022 rok, w wysokości  233 946,09 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Kluczbork. Do zawarcia 
umowy upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE 

Dotacja w kwocie 233 946,09zł będzie stanowiła wkład własny Powiatu na realizację zadania, na które 
Powiat Kluczborski otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 268 983,67zł. Po zakończeniu realizacji inwestycji 
budynek MDK zostanie przekazany na rzecz Gminy Kluczbork z przeznaczeniem na działalność Centrum 
Kultury w Kluczborku.  
Obecnie w budynku MDK funkcjonuje kotłownia węglowa starego typu, która z uwagi na wiek i stan 
techniczny kwalifikuje się do wymiany. W budynku zaprojektowano wymiennik podłączony do sieci 
ciepłowniczej oraz pompę ciepła do przygotowania c.w.u. Modernizacja źródła ciepła przyczyni się do 
zmniejszenia emisji szkodliwych substancji oraz poprawi komfort życia mieszkańców najbliższej okolicy.  
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