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M ier os zów

,

Klub Radnych Rądy Miejskiej Mieroszowa ,, Niezależni" zwraca się interpelacjq doĘczqcq
termomodernizacji w sektorze mieszkaniowym-

W nłiqzku z

szansq

na

komplelrsowe dofinansowanie termomodernizacji zasobu
mieszkaniowego gminy Mieroszów w ramach środków z Zintegrowanych InwesĘcji Terytorialnych
Aglomeracji Wałbrzyskiej nłracamy się z prośbq o podjęcie następujących dziąłań :

1.

Rozpowszechnienie informacji na temat przewidzianego na Ęiec ogłoszenia o naborze
w konkursach w ramach RPO WD 2014-202a :
Ośpriorytetowa 3 : Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3. : Efektywność energetyczna w budynkach użytecznościpublicznej oraz z
se

lctorz e mi

esz

kani owym.

zarówno wśłódwspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Mieroszów jak również
wśród pozostaĘch potencjalnie zainteresowanych.

2.

Zorganizowanie szkoleń dla wspólnot zainteresowanych przy wykorzystaniu potencjału
jaki stwarza referat pozyskiwania środków zewnętrxnych zarówno co do wymagań jak i
sposobu tuypełnienia wniosku aplikacyjnego ;

3.

Podjęcie działań zmierzajqcych do zmiany uchwał wspólnot z udzińem Gminy w
temacie powrotu do odpisów na fundusz temontowy w Ęch wspólnotach w których od
zeszłego roku odpisy wynosiły 0 zł.

Pragniemy przypomnieć, że za Pana namowq więlrszośćwspólnot z udziałem Gminy od
zeszłego roku nie dokonuje odpisów na fundusz remontowy. Uważamy takie działanie za szkodliwe
gdyż w dłuższej perspekĘlwie czasu kaZde akUrvva podlegajq sukceswnemu niszczeniu co z kolei
powoduje konieczność ponoszenia nakładów na remonty i naprawy. Nie opłacanie sWadek nafundusz
remontowy doprowadzi zasób mieszkaniowy Gminy z udziałem Gminy do dalszej rutny . Działanie

takie nie sprzyja również polepszeniu wizerunku Gminy na który ma wpływ słaby stan infrastruhury
mieszkaniowej.

Dodatkowo pragniemy zwrócić Llwagę, że wykorzystanie potencjału prywatnych właścicieli
może znaczqco zmienić wizerunek Gminy bez koniecmości ponoszenia wszystkich kosztów wyłqcznie
przez Gminę.
Oczekujemy, że jednostka organizacyjna Gminy jaką jest ZGKiM zarzqdzajqca zasobem
komunalnym Gminy i więlrszościq wspólnot z udziałem Gmtny podejmie niezwłoczne działania służqce
malrsymalnemu wykorzystaniu szansy jakq stwarza możliwośćuczestniczenia w w/w naborze i
pozyskania środków na termomodernizacj ę,
Przypominamy, że marzec jest najlepszym miesiqcem na podjęcie tematu gdyż to właśniedo
końca 3 miesiqca zarzqdcy zobligowani sq do przeprowadzania zebrań ze wspólnotami i to włńnie
wtedy wspólnoĘ podejmujq większośćdecyzji doĘczqcych całego roku zarówno w temacie odpisów
nafundusz remontowy jak co do planów remontowych.

Oczekujemy na Pana stanowisko w tej sprawie
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Z poważaniem.
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Ewentualnq korespondencję w sprawie proslttty kierować na adres :
BIaRO Rady Miejskiej Mieroszowa

