Pierwszy Wiceprezydent
Miasta KATOWICE
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Jerzy FORAJTER
Przewodniczący Rady Miasta Katowice
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W nawiązaniu do protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 01.09.2014 r.
w załączeniu
przekazuję
zestawienie
budynków
edukacyjnych
planowanych
do
termomodernizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Priorytet
inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (załącznik nr 1).
Ponadto informuję, że obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową inwestycji
termomodernizacyjnych
planowanych do realizacji w ramach ww. Programu. Zgodnie
z obowiązującymi umowami, termin wykonania dokumentacji dla zadania "Poprawa
efektywności
energetycznej
poprzez
kompleksową
termomodernizację
budynków
użyteczności publicznej w mieście Katowice" dla projektu nr 6 upływa w dniu 31.10.2014
oraz w dniu 10.01.2015 dla pozostałych projektów. Obecnie trwa także postępowanie na
wybór funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji powyższego zadania.
Jednocześnie, uzupełniając informację o planowanych w najbliższym czasie do realizacji
zadaniach termomodernizacyjnych
budynków edukacyjnych
przekazuję
dodatkowe
zestawienia obiektów:
1. zaproponowanych
do zgłoszenia do CZęSCl konkursowej
Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (załącznik nr 2).
2. zaproponowanych do zgłoszenia do "Programu kompleksowej likwidacji
niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" (załącznik nr 3).
Obie powyższe propozycje ujęte zostały w aktualnie opracowywanym .Planie gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Katowice" natomiast ich realizacja nie została ujęta w projekcie
budżetu miasta Katowice na rok 2015 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Decyzja
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o realizacji termomodernizacji
powyższych budynków podjęta zostanie po ogłoszeniu
ostatecznych warunków dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu
kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej oraz
analizie sytuacji budżetowej miasta Katowice.
Z poważaniem
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Załączniki:
1.

Zestawienie budynków edukacyjnych planowanych do termo modernizacji w ramach RPOWSL na lata
2014-2020 ZIT.

2.

Propozycja projektów do zgłoszenia do części konkursowej POIiŚ.

3.

Zestawienie budynków edukacyjnych przeznaczonych do termomodernizaCji zaproponowanych do
zgłoszenia do Programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.
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