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I. Wprowadzenie  

 
W związku z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji przez Gminę Lelów,  Wójt Gminy Lelów 
zaprosił wszystkich zainteresowanych: społeczność lokalną, instytucje publiczne, a także 
przedstawicieli właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo (organizacje 
pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty, itp.) do aktywnego włączenia się w procesy 
przygotowania, a następnie wdrażania projektów dotyczących: 
 
1) Budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych mieszkańców, jako 

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

słonecznych”. 

2) Izolacji i docieplenia stropodachu, docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Drochlinie, oraz wymiany kotła 

i instalacji c.o. – projekt pn. „Termomodernizacja SP w Drochlinie”. 

3) Izolacji i docieplenia stropodachu, docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy Lelów oraz wymiany instalacji c.o. – projekt 

pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów”. 

4) Docieplenia ścian zewnętrznych, stropu i dachu oraz wymiany stolarki okiennej w budynku 

świetlicy wiejskiej w Podlesiu – projekt pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej  

w Podlesiu”. 

zorganizowanych w ramach konsultacji społecznych. 
 
W dniu 20 lutego 2017 r. na stronie internetowej Gminy Lelów oraz na tablicy ogłoszeń zostało 
opublikowane ogłoszenie Wójta Gminy Lelów informujące o możliwości uczestnictwa w procesie 
planowania przedmiotowych inwestycji. 

Uwagi i opinie do ww. przedsięwzięć można było zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie  
do 10 marca 2017 r. w formie: 

• elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres r.dziura@lelow.pl lub 
za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

• osobiście poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie Urzędu Gminy  
w Lelowie, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów - w godzinach pracy Urzędu. 

• osobiście poprzez złożenie pisemnych wniosków podczas zaplanowanych otwartych 
spotkaniach konsultacyjnych. 

II. Przebieg konsultacji  

W ramach konsultacji zaplanowane zostały cztery otwarte spotkania konsultacyjne 
(informacyjne): 

 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. 

w celu aktywnego włączania partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji, 
poznania ich opinii, oraz przyjęcia uwag co do ich realizacji w najbliższym czasie. 
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Na spotkaniach tych przybliżony został przez Wójta Gminy Lelów zakres prac i spodziewane 
efekty ich realizacji. Przedstawiciele firmy wykonującej dokumentację aplikacyjną zaznajomili 
uczestników ze szczegółami technicznymi, wpływem projektów na ochronę środowiska 
i zmniejszeniem kosztów ponoszonych przez ich użytkowników. W panelu dyskusyjnym zebrani  
aktywnie uczestniczyli a dyskusja  skoncentrowała się na instalacjach OZE, opierając się  
w głównej mierze na wyjaśniających dotyczących technologii i spraw technicznych, sposobu 
działania instalacji, oraz ponoszonych kosztów w stosunku do uzysku efektu ekologicznego 
biorąc pod uwagę efekt rzeczowy (ciepła woda użytkowa).  
Zebranym zostały rozdane ankiety (formularze uwag i opinii). Tematy jakim poświęcone były 
spotkania konsultacyjne są bardzo popularne a społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome 
i uczulone na sprawy związane z ochroną środowiska. W związku z tym  nie wpłynęły żadne 
uwagi negatywne co do planowanych przedsięwzięć, wręcz odwrotnie – cieszyły się dużym 
uznaniem. 

 

 

III. Wnioski  

 
W trakcie przeprowadzonych konsultacji żaden uprawniony podmiot ani żadna organizacja nie 
zgłosiła uwag i opinii.  
 
Jednym z instrumentów poznania opinii społeczności lokalnej była przeprowadzona ankietyzacja 
służąca wstępnemu oszacowaniu uczestnictwa mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy 
kolektorów solarnych. Złożone ankiety ukazały zainteresowanie społeczności ochroną 
środowiska i energią odnawialną jednocześnie ukazując ogromną skalę potrzeb na OZE. Aby im 
sprostać Gmina Lelów w przyszłości zmuszona jest do poszukiwania źródeł dofinansowania 
projektów związanych z instalacjami OZE. 
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