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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Byczyna na realizację zadania „Budowa stacji 
meteorologicznej” 

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.) Rada Miejska uchwala , co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kluczbork pomocy finansowej Gminie Byczyna 
z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa stacji meteorologicznej” polegającego na posadowieniu 
stacji meteorologicznej przeznaczonej do systemu monitoringu suszy IUNG na działce nr 61 a.m. 4, obręb 
Biskupice, gmina Byczyna. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2022 rok, w wysokości 40 000,00 zł.(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Byczyna 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 40.000,00 zł będzie stanowiła pomoc finansową na realizację zadania własnego Gminy 
Byczyna „Budowa stacji meteorologicznej”. 
Podmiotem realizującym inwestycje jest Gmina Byczyna, która jest uprawniona do podpisywania umów 
współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym z 
siedzibą w Puławach. Instytut prowadzi system Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce oparty o dane 
meteorologiczne między innymi  z budowanej stacji. 
Inwestycja wraz z oprzyrządowaniem pozostanie na majątku Gminy Byczyna.  
 
 Burmistrz Miasta Kluczborka 

  

Jarosław  Kielar 
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