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Sprawa: odpowiedź na interpelacj§
Znak sprawy: DU R. 0003.2 0,2020

szanowna pani
Barbara konieczna
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
W odpowiedzi na interpelację z dnia 17 kwietnia 2020r, w sprawie udzielenia informacji w zakresie
realizacji projektu ,,Odnawialne żrodłaenergii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"
informuję, ze projekt został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego
nr 261l101Nll2020 z dnia 5 lutego 2020 r.
Oficjalna informacja o wyborze projektu do dofinansowania i obowiązku przygotowania załączn|kow

do przedmiotowej umowy wpłynęłado miasta 13.02.2020

i

r.

Funduszy Europejskich od razu przystąpił do przygotowywania
dokumentow niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie, tj. korekty wniosku, analizy
finansowej, projektu regulaminu naboru, analizy specyficznej i pozostałych załącznikow wskazanych
Wydział Rozwoju Miasta

w piśmie.

Wszystkie załączniki, z wyjątkiem Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Formularza 7.11 tj.
oświadczenia o uczestnictwie mieszkańców w projekcie, którego podpisanie będzie możliwe dopiero

po podpisaniu umów z grantobiorcami, zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 9 marca br.
Koniecznośc zmiany budzetu (tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej) wynika z faktu przyznania miastu
Tychy nizszego dofinansowania niż zakładano w konkursie. Zamiast wnioskowanej kwoty dotacji

wynoszącej 22071873,93 zł miasto otrzymało 16814 733,95 zł. Zatem realizacja projektu będzie
możliwa po wygospodarowaniu w budzecie miasta kwoty ok. 5,3 mln złotych i podjęciu stosownej
uchwały na sesji Rady Miasta.
Przedmiotową uchwałę planowaliśmy podjąc na marcowej sesji, jednak niespodziewany rozwój
epidemii koronowirusa wstrzymał te działania. Na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie realizacji
projektu (rowniez w kwestii wysokości udzielanego dofinansowanie) Gmina ma czas do sierpnia br,
Dodatkowo informuję, że mieszkaniec moze uzyskać w ramach projektu dofinansowanie do zabudowy
łącznie pompy ciepła na potrzeby C.O, instalacji fotowoltaicznej i solarnej. Projekt nie zakłada
dofinansowania wyłącznie jednej instalacji dla jednego mieszkańca.
W kwestii wysokościdofinansowania dla mieszkańca, Gmina wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego
z zapytaniem o mozliwośc jego zmiany, ze względu na zmniejszenie dotacji przyznanej Gminie.
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Adresat
Radna Lidia Gajdas
Radna Patrycja Kosowska - Pawłowicz
Radna Anna Krzystyniak
Radna Karolina Chemicz - Pałys
Radna Urszula Paździorek - Pawlik
Radna Aleksandra Pabian
Radny Krzysztof Król
Radny Michał Kasperczyk
10, Radny Sławomir Sobociński
11. Sekretarz Miasta Tychy
12. RKo ala
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