
 

Lelów, dnia 2 marca 2017 r. 

 

Notatka służbowa 

 

 Spisana na okoliczność zakończenia spotkań konsultacyjnych ze społecznością 

lokalną, instytucjami publicznymi, a także przedstawicielami właściwych podmiotów 

reprezentujących społeczeństwo, realizowanych w formie cyklu czterech zebrań, które odbyły 

się w następującym porządku: 

 28 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie o godz. 1700 dla mieszkańców 
Lelowa, Białej Wielkiej, Drochlina, Turzyna, Mełchowa, 

 

 28 lutego 2017 r. w Remizie OSP w Nakle o godz. 1900 dla mieszkańców Nakła i Paulinowa, 
 

 1 marca 2017 r. w Remizie OSP w Staromieściu o godz. 1700 dla mieszkańców 
Staromieścia, Ślęzan, Lgoty Błotnej i Lgoty Gawronnej, 

 

 1 marca 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Podlesiu o godz. 1900 dla mieszkańców Podlesia, 
Celin, Konstantynowa i Skrajniwy. 

 

Spotkania konsultacyjne przeprowadzono w celu aktywnego włączania partnerów 

i społeczności lokalnych w planowanie niżej wymienionych inwestycji, poznania ich opinii, oraz 

przyjęcia uwag co do ich realizacji w najbliższym czasie. Projekty, których dotyczyły spotkania: 

1) Budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych mieszkańców, 

jako projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów poprzez budowę 

kolektorów słonecznych”. 

2) „Termomodernizacja SP w Drochlinie”, polegająca na izolacji i dociepleniu stropodachu, 

dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 

Szkoły Podstawowej w Drochlinie, oraz wymianie kotła i instalacji c.o. 

3) „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów” polegająca na izolacji i dociepleniu 

stropodachu, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 

w budynku Urzędu Gminy Lelów oraz wymianie instalacji c.o. 

4) „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu” docieplenie ścian zewnętrznych, 

stropu i dachu oraz wymiana stolarki okiennej na budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu. 

 

Przedstawione zadania zostały przybliżone przez Wójta Gminy Lelów. Przedstawiciele firmy 

wykonującej dokumentację aplikacyjną zaznajomili zebranych ze szczegółami technicznymi, 

wpływem projektów na ochronę środowiska i zmniejszeniem kosztów ponoszonych przez 

użytkowników instalacji. Po dyskusjach wyjaśniających, które dotyczyły w głównej mierze 

spraw technicznych, sposobu działania, zaakceptowano przez zebranych ww. przedsięwzięcia 

do realizacji przez Gminę Lelów.  

 

Bezdyskusyjnym pozostał fakt, że projekty te spowodują w przyszłości znaczne zmniejszenie 

emitowanych zanieczyszczeń (głównie gazu CO2, oraz pyłów PM 10 i PM 2,5) jednocześnie 

przynosząc wymierne korzyści finansowe dla budżetu Gminy Lelów jak i samych 

mieszkańców. 



 

Na spotkaniach licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy Lelów oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych reprezentujący społeczność lokalną, którym rozdano ankiety – formularze 

uwag i opinii, oraz przypomniano o możliwości składania ich w formie papierowej oraz 

elektronicznej w terminie do 10 marca 2017 r. 

Ze spotkań sporządzono listy obecności stanowiące załącznik do niniejszej notatki. 

 

 

 

……………………………………………… 
      podpis sporządzającego                
 
 

        AKCEPTUJĘ: 
 
 
 
 
      ………………………………………………. 


