UCHWAŁA NR XI/193/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork w roli lidera do przygotowania
i realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia
Ustawicznego)"w ramach Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla
Subregionu Północnego, konkurs nr RPOP.03.02.01 -IZ.00-16-002/19
Na podstawie art.10 oraz art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. z 2018 r. poz.1431 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork w roli Lidera do przygotowania i realizacji
w partnerstwie z Powiatem Kluczborskim projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej Subregionu Północnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – konkurs RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19.
§ 2. Przedmiotem projektu, o którym mowa w §1 jest wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność
energetyczną budynków użyteczności publicznej.
§ 3. 1. Warunki wspólnej realizacji projektu - zasady i zakres współpracy określi umowa o partnerstwie
zawarta pomiędzy Gminą Kluczbork (Liderem) a Powiatem Kluczborskim (Partnerem).
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
§ 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
Gmina Kluczbork zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu, którego przedmiotem jest
przeprowadzenie głębokiej kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr
2 w Kluczborku. Realizacja projektu przyczyniłaby się do obniżenia kosztów ogrzewania obiektu oraz do
poprawy warunków jego użytkowania.
W dniu 31 lipca 2019r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs nr
RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19 w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych dla Subregionu Północnego.
Regulamin konkursu dopuszcza realizacje projektu w formie partnerstwa i na taką opcję chcemy się
zdecydować, ponieważ będzie miało to wpływ na ocenę złożonego wniosku. Na partnera w projekcie
proponujemy Powiat Kluczborski, który również będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach
ogłoszonego konkursu. Wymagania w zakresie partnerstwa reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (Dz.U. z 2019r. poz. 60 z późn. zm.)
w art. 33.
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