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Szanowny Panie Prezydencie,

wielokrotnie w trakcie sesji RM, a także w mediach, zobowiązywał się Pan do tego, że Miasto do 2025 roku wyeliminuje wszystkie źródła
ciepła, w których wykorzystuje się paliwa stałe.

Uprzejmie proszę o informację:
1. Na temat wysokości dotacji pozyskanych przez Miasto Rybnik na walkę z niską emisją w latach 2014-2020.
2. Na temat stanu zaawansowania prac nad likwidacją źródeł opartych na paliwach stałych w (stan na styczeń 2020 roku):
- w placówkach publicznych - jednostki miejskie, biblioteki, OSP, inne (ile pozostało źródeł na paliwa stałe oraz jaki to procent w stosunku do
wszystkich w tym segmencie),
- budownictwie komunalnym (ile pozostało źródeł na paliwa stałe oraz jaki to procent w stosunku do wszystkich w tym segmencie),
- wysokości dotacji miejskiej na zmianę źródeł ciepła, która została wykorzystana przez spółdzielnie mieszkaniowe w roku 2019.

Z poważaniem
Wojciech Kiljańczyk
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Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości nie może jej

Pan/Pani ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę i

usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w tej wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej transmisji.
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