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      Zwracam się
o wsparcie przy pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na zadania ważne dla mieszkańców Świebodzic.
Świebodzice niestety nie otrzymała wsparcia finansowego 
o które wnioskowała w ramach poprzedniej edycji programu, tj. dla 
przebudowy ul. Siennej wraz z siecią kanalizacji sanit
dokończenia w ramach IV etapu budowy dróg i chodników wraz z uzbrojeniem
na terenie aktyw
Przemysłowej, przebudowy ul. Droga Węglowa wraz z budową oświetlenia 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także budowy Małej 
Obwodnicy w rejonie Osiedla Piastows
deszczową.  W dniu 24.12.2020
dofinansowanie,
Radnych Rady Miejskiej
rewitalizacji i modernizacji podwórek i dróg, na kwotę 4 000 000,00 zł, drugi 
dotyczy uwzględnienia potrzeb społeczeństwa,
poprzez budowę budynku komunalnego, w którym planuje się 
na kwotę 5 000 00
inwestycji, w zakresie wykonania infrastruktury drogowo
w Świebodzicach,
jeszcze raz proszę
Inwestycji Lokalnych
działań.  
 

  Z okazji Nowego 2021 Roku proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, optymizmu, radości, a także wi
zawodowym. 
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Szanowny Pan 
Ireneusz Zyska 
Sekretarz Stanu, 
Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych 
Źródeł Energii 
 

Zwracam się do Pana, jako do przedstawiciela Naszej lokalnej społeczności 
o wsparcie przy pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na zadania ważne dla mieszkańców Świebodzic.
Świebodzice niestety nie otrzymała wsparcia finansowego 
o które wnioskowała w ramach poprzedniej edycji programu, tj. dla 
przebudowy ul. Siennej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

w ramach IV etapu budowy dróg i chodników wraz z uzbrojeniem
na terenie aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Strzegomskiej
Przemysłowej, przebudowy ul. Droga Węglowa wraz z budową oświetlenia 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także budowy Małej 

w rejonie Osiedla Piastowskiego wraz z oświetleniem i kanalizacją 
W dniu 24.12.2020  r. zostały złożone trzy kolejne wnioski o 

dofinansowanie, z których pierwszy dotyczy uwzględnienia postulatów 
Radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach i mieszkańc

i modernizacji podwórek i dróg, na kwotę 4 000 000,00 zł, drugi 
uwzględnienia potrzeb społeczeństwa, w zakresie mieszkalnictwa, 

poprzez budowę budynku komunalnego, w którym planuje się 
na kwotę 5 000 000,00 zł oraz trzeci związany z zakończeniem rozpoczętej 
inwestycji, w zakresie wykonania infrastruktury drogowo
w Świebodzicach, na kwotę 15 000 000,00 zł. W związku z powyższym 
jeszcze raz proszę o pomoc przy pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu 

Lokalnych na ww. cele, a także poparcie w Rządzie Naszych 

Z okazji Nowego 2021 Roku proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, optymizmu, radości, a także wielu sukcesów w życiu 

 

wiebodzice, 30 grudnia 2020 r. 

Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych 

do Pana, jako do przedstawiciela Naszej lokalnej społeczności 
o wsparcie przy pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na zadania ważne dla mieszkańców Świebodzic. Gmina 
Świebodzice niestety nie otrzymała wsparcia finansowego dla przedsięwzięć,  
o które wnioskowała w ramach poprzedniej edycji programu, tj. dla 

arnej i deszczowej, 
w ramach IV etapu budowy dróg i chodników wraz z uzbrojeniem   

izacji gospodarczej w rejonie ul. Strzegomskiej i ul. 
Przemysłowej, przebudowy ul. Droga Węglowa wraz z budową oświetlenia 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także budowy Małej 

kiego wraz z oświetleniem i kanalizacją 
r. zostały złożone trzy kolejne wnioski o 

z których pierwszy dotyczy uwzględnienia postulatów 
i mieszkańców w zakresie 

i modernizacji podwórek i dróg, na kwotę 4 000 000,00 zł, drugi 
w zakresie mieszkalnictwa, 

poprzez budowę budynku komunalnego, w którym planuje się 24 mieszkania, 
0,00 zł oraz trzeci związany z zakończeniem rozpoczętej 

inwestycji, w zakresie wykonania infrastruktury drogowo-lotniskowej  
15 000 000,00 zł. W związku z powyższym 

z Rządowego Funduszu 
w Rządzie Naszych 

Z okazji Nowego 2021 Roku proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia,  
elu sukcesów w życiu 

 


