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Patryk BIAŁAS 
Łukasz BORKOWSKI 
Jarosław MAKOWSKI 
Radni Miasta Katowice 

  
Szanowny Pan 

Marcin KRUPA 

Prezydent Miasta Katowice 

za pośrednictwem 

Przewodniczącego  
Rady Miasta Katowice 

 

Interpelacja 

 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i komfortu cieplnego w katowickich placówkach 
oświatowych w sezonie grzewczym 2022/23 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 
  
Na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

2015 poz. 1515) uprzejmie prosimy o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego i komfortu cieplnego w katowickich placówkach oświatowych w sezonie grzewczym 2022/23. 

 
W sytuacji agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, spodziewanych ograniczeń dostaw gazu oraz braku węgla 

na rynku, władze miasta powinny podjąć każdy wysiłek, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i komfort 
cieplny mieszkańcom Katowic. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy o przedstawienie odpowiedzi na 
następujące pytania: 

 
1. Jak wyglądają zapasy opału na nadchodzący sezon grzewczy dla katowickich placówek 

oświatowych?  

2. W jaki sposób Katowice zamierzają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne i komfort cieplny dla 

nauczycieli i uczniów katowickich placówek oświatowych? 

3. Jak wyglądają plany miasta na wypadek zamknięcia szkół i przejścia na naukę zdalną w skutek 

wystąpienia nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są 

prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów? 

 
Jesteśmy głęboko przekonani, że podjęta przez Pana Prezydenta interwencja zapewni bezpieczeństwo 

energetyczne i komfort pracy uczniom i nauczycielom, a w dalszej perspektywie przyspieszy transformację 
energetyczną katowickich placówek oświatowych. 

 
Z poważaniem, 
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UPO Podpis 1

 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).

Data i czas złożenia podpisu: 2022-08-08 18:35:05

PODPISUJĄCY

Imię Patryk

Nazwisko Białas

Drugie imię Piotr

PESEL

ID profilu zaufanego

ID konta ePUAP Patryk_Bialas

Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Podmiot (CN) Centrum Kwalifikowane EuroCert

Organizacja (O) EuroCert Sp. z o.o.

Identyfikator organizacji (OID.2.5.4.97) VATPL-9512352379

Kraj (C) PL

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
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