
INFORMACJA 
(wnioski dotyczące dotacji do zmiany systemów grzewczych złożone w 

III kwartale 2022 r. ) 
 

z posiedzenia Komisji ds. Dotacji Celowej na Pokrycie Kosztów Zmiany Systemów 
Grzewczych ze środków budżetu miasta Gliwice z dnia 12.10.2022 r.  

 
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-> WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI-> 
PISMA I SPRAWY  ZŁOŻONE W URZĘDZIE 
 
 

NR SPRAWY  KWOTA DOTACJI (zł) 
 

1. SR.3153.1.263.2022 6000,00 

2. SR.3153.1.264.2022 5873,00 
3. SR.3153.1.265.2022 4000,00 

4. SR.3153.1.294.2022 6000,00 

5. SR.3153.1.295.2022 6000,00 

6. SR.3153.1.296.2022 12000,00 

7. SR.3153.1.297.2022 6000,00 

8. SR.3153.1.299.2022 6000,00 

9. SR.3153.1.339.2022 1900,00 

10. SR.3153.1.340.2022 975,00 
11. SR.3153.1.341.2022 12000,00 

12. SR.3153.1.342.2022 12000,00 

13. SR.3153.1.343.2022 6000,00 

14. SR.3153.1.344.2022 6000,00 

15. SR.3153.1.345.2022 6000,00 

16. SR.3153.1.346.2022 6000,00 

17. SR.3153.1.347.2022 6000,00 
18. SR.3153.1.348.2022 1993,00 

19. SR.3153.1.349.2022 6000,00 

20. SR.3153.1.350.2022 8748,00 

21. SR.3153.1.351.2022 6000,00 

22. SR.3153.1.379.2022 12000,00 

23. SR.3153.1.380.2022 0,00 

24. SR.3153.1.381.2022 0,00 

25. SR.3153.1.382.2022 6000,00 
26. SR.3153.1.383.2022 4081,00 

27. SR.3153.1.384.2022 6000,00 

28. SR.3153.1.385.2022 6000,00 

http://bip.gliwice.eu/strona=4


29. SR.3153.1.143.2022 12000,00 

30. SR.3153.3.15.2022 54000,00 
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Podsumowanie


Sprawdzanie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie.
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