
UCHWAŁA NR XXXIV/525/21 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia  wniosku mieszkańca Gminy Kluczbork dotyczącego kontroli  prawidłowości 
przyznania dotacji 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 223 § 1 i art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co 
nastepuje: 

§ 1. Rada Miejska w Kluczborku po rozpatrzeniu wniosku mieszkańca Gminy Kluczbork z dnia 12 lipca 
2021 r. dotyczącego  przeprowadzenia kontroli przyznania dotacji na wymianę pokrycia dachowego 
z obróbkami blacharskimi dla Wspólnoty Mieszkaniowe Budynku nr 3 Pl. Niepodległości w Kluczborku 
oraz po zapoznaniu sie ze stanowiskiem Komsji Skarg Wniosków i Petycji 
w przedmiotowej sprawie uznaje wniosek  za nieuzasadniony. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kluczborku  zobowiązując 
go do przesłania wnioskodwcy odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji  w dniu  10 sierpnia 2021 r.  dokonała analizy dokumentów 
i wysłuchała wyjaśnień pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej i ustaliła. 

 
W dniu 10.09.2020 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej 
pl.Niepodległości 3 o dotację do remontu zabytku. Wniosek o dotację do zabytku został złożony przez 
Zarządczynię Wspólnoty- p. Janinę Słodkowską zgodnie z zasadami rozpatrywania wniosku  o dotację 
zawarto w nim: 

- uchwałę Wspólnoty udzielającej pełnomocnictwa m.in. P. Janinie Słodkowskiej do występowania 
w imieniu Wspólnoty o składanie wniosków o dotacje z 22.05.2020r. 

- opłata za pełnomocnictwo; 

- kopie faktury za wykonanie projektu remontu pokrycia dachu; 

- kopia pozwolenia konserwatorskiego nr 645/N/2020 ( wydanego przez WUOZ w Opolu) z dnia 
29.07.2020 r. na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie dachu; 

- kopia pozwolenia budowlanego nr 233/2020 obejmującego remont dachu budynku mieszkalno-
usługowego w zakresie: oczyszczenia, impregnacji wzmocnienia więźby dachowej , przemurowania 
uszkodzonych kominów , otynkowania kominów , wymiany pokrycia dachowego na nowe z dachówki 
karpiówki w kolorze czerwonym. 

- wypis z Księgi Wieczystej potwierdzającej tytuł prawny do obiektu; 

- kosztorys ofertowy z dn. 21.07.2020 r. sporządzony przez ZRB Krzysztof Tomaszczyk Krzywizna na 
kwotę łączną 124.387,12 zł netto (134.338,09 zł brutto). 
Kosztorys m.in. zawiera zakres robót związany z remontem dachu w tym przemurowania kominów oraz 
remont instalacji wentylacji w kuchniach i sanitariatach na kwotę 9.497,17 zł netto (pozycje 9, 
10,11 i 33), które  nie powinny być dotowane. Zespół Konsultacyjny powołany Zarządzeniem 
BR.120.9.2021r. z dnia 11 lutego 2021 r. po odbytych posiedzeniach, w dniu 19.02.2021 r. sformułował 
listę obiektów przeznaczonych do dotacji wśród nich przydzielił Wspólnocie Mieszkaniowej pl. 
Niepodległosci 3. w sposób uznaniowy mając na uwadze ilość wniosków, ograniczoną kwotę 
przeznaczoną na dotację oraz przestrzegając zasady dofinansowania nie przekraczając 50% wartości 
zadania.Przedmiotowa wspólnota otrzymała kwotę dotacji 50.000 zł co stanowi 39,94% wartości netto. 

W związku z tym Komisja uznała wniosek za nieuzasadniony w zakresie poprawności przygotowania 
dokumentacji koniecznej do otrzymania dotacji, gospodarności i rzetelności  
w sposobie wydatkowania środków budżetu Gminy. Jednocześnie  wskazuje, że  dotacja  
w zakresie poprawności jej wykorzystywania będzie zbadana przy jej rozliczeniu.
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