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Członek Komisji ds. Lokalnej
P olity ki E n er g ety cznej
Sląskiego Związku Gmin i Powiatów

Uprzejmie informuję,

że kolejne

posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki

EnergeĘcznej odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r' (wtorek) w siedzibie Głównego
Instytutu Górnictwa (Katowice, Plac Gwarków 1, Budynek CCTW, sala konferenc}'jna 419'
III piętro)' rozpoczęcie o godz. 10.00. Posiedzenie będzie podzielona na II bloki, poświęcone

następującym tematom:

I.

Posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznei

ŚzGir:

1) Informacja nt. prac Zespołu zadaniowego ds. oświetlenia (powołanego
w ramach struktur Związku decyzjąZarządu w czerwcu br.);

2) Przedyskutowanie mozliwości(zasadności) nawiązania wspóĘracy Śzcip
z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

innymi ot garizacj arrti branżowymi

i / lub

;

3) Propozycja tematów posiedzeń Komisji na rok 2018 (prośbao wcześniejsze
przemyślenie zagadnień, które Państwa szczególnie interesuj ą);

4) Dyskusja nad zasadami funkcjonowania Komisji w roku 2018.

il.

Spotkanie w ramach spotkania Grupy Interesariuszy projektu pt.

''MOLOC:

Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni

miejskie, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast
transformacj i do gospodarki ni sko emisyj nej

"

w

obliczu

:

1) ocena metytoryczna wniosku o dofinansowanie

w

dzledzinie efektywnośó

i

odnawialne źródłaenergii w infrastrukturze publicznej
*
i mieszkaniowej W ramach RPO 'WSt 2014-2020 oraz ewentualne
enetgeĘczna

uzupełnienie poprzedniego spotkania ziviązane

z

dalszą anaIizą barier

itozwiązań dot. kształtowania gospodarki niskoemisyjnej

-

informacje ze

spotkania w Hamburgu;

2) Elementy systemu zaruądzania energią w budynku a metodyka wyznaczania
zuŻy cia energii końcowej (aspekty techniczne)

:

a)

Wprowadzenie do systemów zaruądzania budynkiem (BMS);

b)

Struktura i podstawowe elementy systemów BMS

c)

omówienie najczęściejstosowanych systemów BMS

Uprzejmie ploszę o potwierdzenie Państwa obecności na posiedzeniu Komisji poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdu1ącego się na stronie internetowej Związku
(http://si1esia.org.pl/formu1arze)

w

zakŁadce ,,ZgŁoszenia udziału'' 'W terminie

do dn.

listopada 2017 r. (czwartek). Serdecznie Zapraszamdo udziału w posiedzeniu.
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Z vryrazarti szacunku,
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Izabela Ścieszka
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