
 
         

        
 

              
          

              
            

  
  

            
    
           
            
             
        

           
            

 
            

          
 

            
           
              
             
             
             
             
             
             

             
                    
                    
             
             
             
               
             
             
             
             
             
             
                    
             
             
                    
              
             
                    
               
             
             
             
             
                    
             

INFORMACJA 
(wnioski dotyczące dotacji do wybranych Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii 

złożone w III kwartale 2022 r. ) 

z posiedzenia Komisji w dniu 13 października 2022 r. ds. Dotacji Celowej na Pokrycie 
Kosztów Wybranych Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ze środków budżetu 
miasta Gliwice (zgodnie z Uchwałą Nr XX/497/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 
13 października 2016 r. z późniejszymi zmianami) i akceptacją Zastępcy Prezydenta Miasta 
składu komisji). 

1. Zastrzega się, że umowa zostanie podpisana w momencie zabezpieczenia środków 
w budżecie miasta Gliwice. 
2. W przypadku przyznania dotacji pracownik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach będzie się kontaktował z wnioskodawcą pod nr telefonu podanym 
we wniosku w celu ustalenia terminu wizji i podpisania umowy w orientacyjnym terminie 
do ok. 3 miesięcy od daty posiedzenia Komisji. 
3. W przypadku odmowy przyznania dotacji informacja będzie wysłana na adres 
korespondencyjny podany we wniosku w terminie do 1 miesiąca od daty posiedzenia 
Komisji. 
Numer sprawy założonej na podstawie złożonego wniosku można ustalić wpisując swój 
nr PESEL w zakładce BIP: „Stan realizacji spraw i korespondencji” 

1. Numer sprawy SR.3153.2.32.2022 kwota dotacji 29 270,00 
2. Numer sprawy SR.3153.2.51.2022 kwota dotacji 10 000,00 
3. Numer sprawy SR.3153.2.53.2022 kwota dotacji 10 000,00 
4. Numer sprawy SR.3153.2.54.2022 kwota dotacji 10 000,00 
5. Numer sprawy SR.3153.2.55.2022 kwota dotacji 10 000,00 
6. Numer sprawy SR.3153.2.56.2022 kwota dotacji 10 000,00 
7. Numer sprawy SR.3153.2.57.2022 kwota dotacji 10 000,00 
8. Numer sprawy SR.3153.2.58.2022 kwota dotacji 10 000,00 
9. Numer sprawy SR.3153.2.59.2022 kwota dotacji 10 000,00 
10. Numer sprawy SR.3153.2.60.2022 kwota dotacji 10 000,00 
11. Numer sprawy SR.3153.2.61.2022 kwota dotacji 0,00 
12. Numer sprawy SR.3153.2.62.2022 kwota dotacji 0,00 
13. Numer sprawy SR.3153.2.63.2022 kwota dotacji 10 000,00 
14. Numer sprawy SR.3153.2.64.2022 kwota dotacji 10 000,00 
15. Numer sprawy SR.3153.2.65.2022 kwota dotacji 10 000,00 
16. Numer sprawy SR.3153.2.66.2022 kwota dotacji 4 000,00 
17. Numer sprawy SR.3153.2.67.2022 kwota dotacji 10 000,00 
18. Numer sprawy SR.3153.2.68.2022 kwota dotacji 10 000,00 
19. Numer sprawy SR.3153.2.69.2022 kwota dotacji 10 000,00 
20. Numer sprawy SR.3153.2.70.2022 kwota dotacji 10 000,00 
21. Numer sprawy SR.3153.2.71.2022 kwota dotacji 10 000,00 
22. Numer sprawy SR.3153.2.72.2022 kwota dotacji 10 000,00 
23. Numer sprawy SR.3153.2.73.2022 kwota dotacji 0,00 
24. Numer sprawy SR.3153.2.74.2022 kwota dotacji 10 000,00 
25. Numer sprawy SR.3153.2.75.2022 kwota dotacji 10 000,00 
26. Numer sprawy SR.3153.2.76.2022 kwota dotacji 0,00 
27. Numer sprawy SR.3153.2.77.2022 kwota dotacji 4 000,00 
28. Numer sprawy SR.3153.2.78.2022 kwota dotacji 10 000,00 
29. Numer sprawy SR.3153.2.79.2022 kwota dotacji 0,00 
30. Numer sprawy SR.3153.2.80.2022 kwota dotacji 4 000,00 
31. Numer sprawy SR.3153.2.81.2022 kwota dotacji 10 000,00 
32. Numer sprawy SR.3153.2.82.2022 kwota dotacji 10 000,00 
33. Numer sprawy SR.3153.2.83.2022 kwota dotacji 10 000,00 
34. Numer sprawy SR.3153.2.84.2022 kwota dotacji 10 000,00 
35. Numer sprawy SR.3153.2.85.2022 kwota dotacji 0,00 
36. Numer sprawy SR.3153.2.86.2022 kwota dotacji 10 000,00 
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kwota dotacji 10 000,00 
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Podsumowanie


Sprawdzanie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie.
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