
 

 

UCHWAŁA NR XIX/387/19 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola  

w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, pkt 22  

i art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396, poz. 1403, poz. 1501, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815) - Rada Miasta Opola uchwala,  

co następuje: 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1 Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na realizację 

zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”, 

obejmujących zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub 

budynku. 

2. Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców  

i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie 

standardów jakości powietrza w Opolu, poprzez stworzenie systemu zachęt dla mieszkańców do zakupu  

i montażu proekologicznego ogrzewania. 

3. Limit środków na realizację Programu określa Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola, natomiast 

wysokość środków na dofinansowanie zadań w danym roku określa budżet Miasta Opola. 

4. Zadania mogą być również dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad obowiązujących 

w programach, z których pozyskano środki z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może pokrywać kosztów 

poniesionych na ten sam wydatek sfinansowanych lub dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

5. Przyznawanie dotacji w danym roku budżetowym odbywa się do wysokości środków finansowych 

przeznaczonych w budżecie Miasta Opola na realizację Programu. 

6. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych,  

na przykład węglowo-gazowych, węglowo-elektrycznych lub węglowo-olejowych, w przypadku posiadania 

kotła/pieca węglowego ogrzewającego cały lokal lub budynek, współpracującego z eksploatowanym dłużej niż 

10 lat ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub olejowym. Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała 

likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego ogrzewania proekologicznego, o którym mowa 

w § 2 pkt 2. 

7. Likwidowane piece i kotły opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem budynku (lokalu, 

pomieszczenia) tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą, poprzez np.: przymurowanie, przyspawanie, 

przynitowanie, przykręcenie, połączenie z przewodem kominowym. 
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8. Dotacja może być udzielona jednorazowo na dany lokal lub budynek, bez względu na ilość dokonanych 

zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela. 

9. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji przez wspólnotę mieszkaniową jest: 

1) likwidacja wszystkich pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi użytkowanych w lokalu/budynku, 

którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem ust. 10; 

2) zmiana systemu ogrzewania minimum w dwóch lokalach w budynku, którego dotyczy wniosek  

o udzielenie dotacji. 

10. Dopuszcza się posiadanie w lokalu lub budynku jednorodzinnym wyłącznie jednego następującego 

urządzenia grzewczego: 

1) kominek na drewno pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie 

posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń, a także 

stanowi dodatkowe źródło ciepła o walorach dekoracyjnych, lub 

2) kuchnia kaflowa (trzon kuchenny) opalana drewnem pod warunkiem, że urządzenie to służy wyłącznie  

do przygotowywania posiłków i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła  

do pozostałych pomieszczeń. 

11. Dotacja do zakupu i montażu proekologicznego ogrzewania zostanie udzielona pod warunkiem, iż nowe 

ogrzewanie będzie stanowiło jedyny system ogrzewania dla lokalu lub budynku z zastrzeżeniem ust. 10. 

12. Dla lokali, budynków lub ich części, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, dotacja nie 

jest udzielana w pełnej wysokości określonej w § 3 ust. 2. W takim przypadku dopuszcza się udzielenie 

częściowej dotacji na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, która zostanie wyliczona proporcjonalnie, 

biorąc pod uwagę koszty poniesione na całe zadanie, w stosunku do powierzchni lokalu lub części budynku, 

nieprzeznaczonej pod działalność gospodarczą. 

13. W przypadku budynków jednorodzinnych posiadających system grzewczy z wykorzystaniem pieców bez 

instalacji rozprowadzającej ciepło, warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie co najmniej dwóch takich pieców. 

14. Beneficjent jest zobowiązany do eksploatacji ogrzewania proekologicznego w okresie co najmniej 5 lat 

od dnia zrealizowania zadania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie - należy przez to rozumieć niniejszy „Program czyste powietrze - oddech dla Opola”, 

określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na realizację zadań  

z zakresu ochrony środowiska, obejmujących zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

proekologiczne w lokalu lub budynku; 

2) ogrzewaniu proekologicznym - należy przez to rozumieć: 

a) przyłączenie do sieci ciepłowniczej, 

b) ogrzewanie gazowe, 

c) ogrzewanie elektryczne, 

d) ogrzewanie olejowe, 

e) montaż pompy ciepła, 

f) montaż kotła na paliwo stałe (z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe) spełniającego minimum 

standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest 

zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania  

na terenie objętym planem; 

3) kotle spełniającym standard emisyjny zgodny z ekoprojektem - należy przez to rozumieć kocioł  

na paliwo stałe, charakteryzujący się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 

zanieczyszczeń, które zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu  

do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, co potwierdza się zaświadczeniem 

wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną 

jednostkę akredytującą/certyfikującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia  

o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA;  
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4) zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza, o którym mowa  

w art. 400a ust. 1 pkt 21, pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, obejmujące 

trwałą zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku; 

5) zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym - należy przez to rozumieć 

całkowitą likwidację wszystkich pieców i/lub kotłów na paliwo stałe, z zastrzeżeniem § 1 ust. 10, 

znajdujących się w lokalu lub budynku, poprzez odcięcie kotłów od przewodów kominowych i instalacji 

c.o. oraz usunięcie z lokalu lub budynku, w którym się znajdowały, a w przypadku pieców ich wyburzenie, 

z wyjątkiem tych, które podlegają trwałemu unieruchomieniu, z uwagi na brak możliwości technicznych 

ich usunięcia lub ich walory estetyczne, dekoracyjne lub szczególną ochronę Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz pieców, w których montowane będzie ogrzewanie proekologiczne  

np.: elektryczne wkłady grzewcze. Przez trwałe unieruchomienie rozumie się w szczególności odcięcie  

od przewodów kominowych, poprzez zamurowanie wlotów kominowych i paleniska; 

6) beneficjencie - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe ubiegające się  

o udzielenie dotacji w ramach Programu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, 

wynikającym z prawa własności, współwłasności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa 

rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego; 

7) rozpoczęciu realizacji zadania - należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac związanych z likwidacją 

dotychczasowego systemu ogrzewania oraz instalacją ogrzewania proekologicznego, których przedmiot 

będzie objęty dotacją;  

8) zrealizowaniu zadania - należy przez to rozumieć formalne zakończenie prac, tj. podpisanie protokołu 

odbioru końcowego zadania;  

9) wykonawcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę realizującego zadania z zakresu montażu systemów 

ogrzewania, wykonywania wewnętrznych instalacji grzewczych, instalacji pomp ciepła; 

10) lokalu lub budynku - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny zlokalizowany 

w granicach administracyjnych Miasta Opola; 

11) piecu lub kotle opalanym paliwami stałymi - należy przez to rozumieć wszystkie piece i kotły na paliwo 

stałe, za wyjątkiem pieców i kotłów spełniających standard emisyjny zgodny z klasą 5 pod względem 

granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym 

sposobem zasilania paliwem lub standard zgodny z ekoprojektem (stanowiące źródło ogrzewania, będące  

w eksploatacji, podłączone do instalacji kominowej, a w przypadku kotłów również podłączone do instalacji c.o.);  

12) umowie dotacji - należy przez to rozumieć pisemną umowę zawartą pomiędzy Miastem Opole  

a beneficjentem określającą m.in. prawa i obowiązki stron oraz wysokość dotacji na realizację zadania.  

Zasady udzielania dotacji 

§ 3.1. Dotacja jest przyznawana na wykonanie zadań w lokalach lub budynkach położonych na terenie 

Miasta Opola. 

2. Dotacja zostaje udzielona wyłącznie na dofinansowanie tj. pokrycie 80% kosztów inwestycyjnych,  

o których mowa w ust. 4, koniecznych do realizacji zadania, w wysokości: 

1) do 8 000 zł dla osób fizycznych i do 16 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego 

kotła gazowego; 

2) do 8 000 zł dla osób fizycznych do wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej w zabudowie jednorodzinnej; 

3) do 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do budowy węzła cieplnego i do 4 000 zł na każdy lokal,  

w którym zostało zlikwidowane źródło ciepła oparte na paliwie stałym, na wykonanie instalacji 

wewnętrznej, w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej; 

4) do 6 000 zł dla osób fizycznych i do 12 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego 

kotła olejowego lub ogrzewania elektrycznego; 

5) do 4 000 zł dla osób fizycznych do wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej, celem przyłączenia  

do sieci ciepłowniczej, w przypadku istniejącego już w budynku węzła cieplnego; 
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6) do 5 000 zł dla osób fizycznych i do 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego 

kotła na paliwo stałe, spełniającego wymagania, o których mowa w § 2 pkt 3; 

7) do 10 000 zł dla osób fizycznych i do 16 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji pompy ciepła.  

3. W przypadku, gdy beneficjent jest podatnikiem podatku VAT, któremu przysługuje odliczenie podatku 

VAT od zrealizowanego zadania, dotacja będzie przyznana jedynie do wartości netto zadania. 

4. Dotacja zostaje udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych  

do realizacji zadań obejmujących: 

1) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania takiego jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, 

piec akumulacyjny, panele elektryczne itp., pompa ciepła lub kocioł na paliwo stałe spełniający 

wymagania, o których mowa w § 2 pkt 3, przy czym źródło to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) 

i z gwarancją; 

2) wykonanie wewnętrznej instalacji: c.o., c.w.u., gazowej, olejowej lub elektrycznej grzewczej wraz  

z kosztem zakupu niezbędnych materiałów; 

3) przyłączenie do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji c.o., wewnętrznej 

instalacji c.w.u., zakup i instalację urządzeń węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną 

własnością beneficjenta; 

4) zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii - pompy ciepła; 

5) modernizację lub budowę nowego systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania nowego proekologicznego ogrzewania; 

6) wykonanie demontażu pieców i kotłów na paliwo stałe oraz dotychczasowych instalacji c.o. 

5. Dotacja nie może być wykorzystana na: 

1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano- wykonawczy montażu 

instalacji); 

2) opłaty przyłączeniowe; 

3) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych; 

4) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokalu lub budynku typu przenośne 

źródła ciepła, dmuchawy, grzejniki: olejowe, elektryczne, konwektorowe itp., oraz urządzeń typu 

klimatyzatory z funkcją grzania (nieposiadające rozprowadzenia ogrzewania systemem kanałów 

wentylacyjnych); 

5) zakup i montaż węzła cieplnego w przypadku, gdy pozostanie on własnością dostawcy ciepła; 

6) zakup i montaż kotła niespełniającego wymagań, o których mowa w § 2 pkt 3. 

§ 4.1. Prezydent Miasta Opola, poprzez ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola, ogłasza nabór wniosków od beneficjentów 

zainteresowanych uzyskaniem dotacji. W ogłoszeniu wskazane będą w szczególności: 

1) termin składania wniosków; 

2) miejsce i forma składania wniosków. 

2. Udzielenie dotacji może nastąpić wyłącznie w oparciu o kompletny wniosek beneficjenta. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne: 

1) zostać złożony na właściwym formularzu i przed rozpoczęciem realizacji zadania; 

2) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje; 

3) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki. 

4. Za kompletność wniosku odpowiada beneficjent. 

5. Wniosek podlega odrzuceniu w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie, określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, o którym mowa w ust. 1; 
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2) złożenia wniosku po rozpoczęciu realizacji zadania; 

3) złożenia wniosku przez osobę nieuprawnioną; 

4) nieuzupełnienia wniosku po uprzednim pisemnym wezwaniu przekazanym przesyłką poleconą; 

5) niewypełnienia wymaganych pozycji formularza wniosku, niepodpisania wniosku, złożenia wniosku bez 

wymaganych załączników lub złożenia wniosku na niewłaściwym formularzu. 

6. Zadanie, na które ma być udzielona dotacja w danym roku budżetowym, musi zostać wykonane  

w terminie od 1 lutego do 15 października tego roku, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. Beneficjent jest również 

zobowiązany do przedłożenia w terminie do 15 października danego roku budżetowego wniosku  

o wypłatę i rozliczenie dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

§ 5.1. Osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Opola: 

1) dokonują oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym; 

2) ustalają wysokość dotacji; 

3) przeprowadzają kontrolę wykonania zadania; 

4) sprawdzają i zatwierdzają wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji. 

2. Powołana przez Prezydenta Miasta Opola Komisja dokonuje oceny wniosków o udzielenie dotacji  

i podejmuje wstępną decyzję o przyznaniu lub odmowie udzielenia dotacji. 

3. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji, które wpłyną w danym miesiącu, zostaną ocenione przez 

Komisję, o której mowa w ust. 2, w terminie do końca następnego miesiąca. 

4. Prezydent Miasta Opola lub upoważniony przez niego Zastępca Prezydenta Miasta Opola podejmuje 

ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie udzielenia dotacji. 

§ 6.1. Wzór wniosku: 

1) dla osoby fizycznej o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Opola na zmianę ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku (Wniosek - P1), stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały; 

2) dla wspólnoty mieszkaniowej o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Opola na zmianę 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku (Wniosek - P2), 

stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Opola do wykonanego 

zadania w ramach Programu (Wniosek - R1), stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta 

Opola, Rynek - Ratusz (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola,  

Plac Wolności 7-8 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole. 

4. W przypadku złożenia wniosku w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu  ustawy  

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe 

usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia wniosku uważa się 

dzień jego doręczenia do Urzędu Miasta Opola. 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 7. Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania: 

1) formalne, tj. złożenie kompletnego, podpisanego i posiadającego wymagane załączniki wniosku o udzielenie 

dotacji; 

2) merytoryczne, obejmujące zadania i koszty wymienione w § 1 i § 3 ust. 1-4 niniejszej uchwały; 

3) wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane będą według daty wpływu kompletnego wniosku. 
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Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 

§ 8.1. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji: 

1) złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji; 

2) przeprowadzenie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o udzielenie dotacji; 

3) ocena Komisji, o której mowa w § 5 ust. 2; 

4) decyzja o przyznaniu lub odmowie udzielenia dotacji; 

5) zawiadomienie beneficjenta o terminie i miejscu zawarcia umowy dotacji; 

6) podpisanie umowy dotacji; 

7) złożenie kompletnego wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji; 

8) weryfikacja wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji; 

9) przeprowadzenie kontroli wykonania zadania; 

10) zatwierdzenie wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji; 

11) wypłata dotacji. 

2. Miasto Opole zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przez osoby upoważnione przez Prezydenta 

Miasta Opola kontroli: 

1) miejsca realizacji zadania przed zawarciem umowy dotacji i na każdym etapie realizacji zadania; 

2) dotrzymania warunków Programu, umowy dotacji oraz sposobu eksploatacji proekologicznego ogrzewania 

w okresie do 5 lat od dnia zrealizowania zadania. 

3. Informacja o terminie zawarcia umowy dotacji zostanie przekazana beneficjentowi telefonicznie lub  

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. W przypadku niestawienia się beneficjanta  

na podpisanie umowy dotacji we wskazanym terminie, kolejne zawiadomienie zostanie przekazane w formie 

pisemnej, przesyłką poleconą. 

4. Nieprzystąpienie przez beneficjenta do zawarcia umowy dotacji, po pisemnym zawiadomieniu 

przekazanym przesyłką poleconą, uznaje się za rezygnację z ubiegania się o udzielenie dotacji. 

5. Beneficjent zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji zadania, nie wcześniej niż po podpisaniu umowy 

dotacji w terminach, zakresie i w sposób określony w tej umowie. 

6. Podstawę do przekazania środków z dotacji stanowić będzie zatwierdzony kompletny wniosek o wypłatę 

i rozliczenie dotacji oraz inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania objętego dotacją, wskazane  

we wzorze wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

7. Dopuszcza się możliwość przekazania środków z dotacji bezpośrednio na konto wykonawcy 

realizującego zadanie. 

8. Miasto Opole nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową zapłatę faktur VAT lub rachunków 

stanowiących podstawę wypłaty dotacji. 

9. Beneficjent może działać przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa, którego 

przykładowy (pomocniczy) wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 9.1 Rozliczenie dotacji następuje po zrealizowaniu zadania potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego zadania, zrealizowanego w ramach Programu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały, w oparciu 

o przedłożony kompletny wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 2 oraz kontrolę 

wykonania zadania, przeprowadzoną przez osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Opola. 

2. Miasto Opole zastrzega sobie prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów, innych niż 

wymieniowe w ust. 1, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za prawidłowo zrealizowane. 

3. Szczegółowe warunki rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie dotacji. 

4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami Programu lub w przypadku 

niedotrzymania warunków zawartej umowy dotacji, udzielona dotacja podlega zwrotowi w całości lub  

w części, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie  

o finansach publicznych. 
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Postanowienia końcowe 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 11. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola  

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola 

w ramach „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola”, z zastrzeżeniem § 12 niniejszej uchwały.  

§ 12. Do dotacji udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się zasady określone 

w uchwale nr LIX/1170/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze  

- oddech dla Opola”. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

 

Łukasz Sowada 
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