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Radny
Michal Toman

odpowiadajqc na interpelacjq zloZonq w formie pisemnej wdniu 21

stycznia 2O1g r. informujQ,2e w chwili obecnej nie jest planowane utworzenie

na terenie gminy punktu konsultacyjnego w ramach programu ,,czyste

powietrze". Gmina przeznaczyla w budzecie Srodki finansowe na

dofinansowanie inwestycji polegajqcych na wymianie starych kot6w C'O na

nowe ekologiczn e. z uzyskanych informacji wynika, 2e koszt utrzymania punktu

konsultacyjnego to okolo 1OO OOO,O0 zl, co stanowi polowq Srodk6w jakie gmina

pzeznaczyla w 2o1g roku na dofinansowanie. Ponadto 29 stycznia 2019 roku

otrzymalem pismo Prezesa Zarzqdu Wojewodzkiego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczqcq kwestii utworzenia

dodatkowego punktu konsultacyjnego na terenie Subregionu zachodniego'
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Urzqd GmtnY i Miasta
Czerwionka-LeszczYnY

Wplynqlo dc Kancelarii dnia

21, 01. 2019
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INTERPELACJA

W zwiqzku z litznyrni zapi,tar'riami nrieszkaric6w nt. rzqclowego proqramu .,Czyste

pow:etrze" z\ryracam siq z ilro(bq o udziei"enie informacji czy Urz4d Gminy iMiasta
Czerwicnka-Leszczyny planuje zorganizawac jakqi formg pcillocy mieszkaicom,

ktcrzy chcq skarzysrai z dotacji^

Proszq o inforn:aciE czy pLanov',ane jest uth/orzenie punkiu konsi..rltacyjnego yv ktori/rn

mszna bqdzie irey5kac m. in. porady merytoryczne itechr':iczne doiy{zEce zalc2enia

konla n/ portalu beneficjenia programu crsz pornoc vi za*r'esie przyEotowania i

zto2enia wniosku o iofinarrsowanie.

Jeili planowana jest inna farr*a wspar"cia to proszQ o szczegotor,ve inforrnacje.
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Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

toman@gbluxtorpeda.org . 605615839
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