
RAPORT Z AKTYWNEGO WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚĆI LOKALNEJ, INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, 

PRZEDSTAWICIELI WŁAŚCIWYCH PODMIOTÓW REPREZENTUJĄCYCH SPOŁECZEŃSTWO W PROCESY 

PRZYGOTOWANIA, A NASTĘPNIE WDRAŻANIA PROJEKTÓW PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ 

GMINĘ STARCZA 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH 

DOMOWYCH NA TERENIE GMINY STARCZA”, W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), OSI PRIORYTETOWEJ IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE 

ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIA 4.3.4– KONKURS W FORMULE GRANTOWEJ WSPÓŁFINANSOWANEGO Z 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. 

WPROWADZENIE 

W związku z planowanym do realizacji przedsięwzięciem w ramach Projektu grantowego pn. 

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Starcza” Wójt Gminy Starcza zaprosił wszystkich zainteresowanych: społeczność lokalną, instytucje 

publiczne, a także przedstawicieli właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo (m. in. 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia) do aktywnego włączenia się w procesy przygotowania, a 

następnie wdrażania wymienionego wyżej projektu, zorganizowanego w ramach konsultacji 

społecznych. 

W dniu 10 maja 2018r. na stronie internetowej Gminy Starcza oraz na tablicy ogłoszeń zostało 
opublikowane ogłoszenie Wójta Gminy Starcza informujące o możliwości uczestnictwa w procesie 
planowania przedmiotowej inwestycji. Uwagi i opinie do ww. przedsięwzięć można było zgłaszać w 
nieprzekraczalnym terminie od 11 maja 2018r. do 18 maja 2018r. w formie:  
 -  papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza 
- osobiście w Urzędzie Gminy w Starczy – pok. nr 5, 
-  elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: aniaugstarcza@wp.pl 
 

PRZEBIEG KONSULTACJI 

Na stronie internetowej Gminy Starcza został przedłożony Regulamin uczestnictwa w projekcie 

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” 

wraz z kompletem załączników, który przybliżyła zakres prac i spodziewane efekty ich realizacji oraz 

kształt i rodzaj dokumentów, jakie winni przedkładać potencjalni grantobiorcy. 

WNIOSKI 

W trakcie przeprowadzonych konsultacji każdy uprawniony podmiot i organizacja mogła zgłosić 

uwagi i opinię. Jednym z instrumentów poznania opinii społeczności lokalnej była przeprowadzona 

ankietyzacja służąca wstępnemu oszacowaniu uczestnictwa mieszkańców w projekcie dotyczącym 

budowy instalacji wymiany źródeł ciepła. Złożone ankiety ukazały zainteresowanie społeczności 

ochroną środowiska jednocześnie ukazując ogromną skalę potrzeb na wymianę źródeł ciepła na 

ekologiczne.  

Podczas konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.  

PODSUMOWANIE 

Grono ankietowanych uprzednio interesariuszy potwierdziło konieczność realizacji inwestycji                       

w przyszłości przez Gminę Starcza z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowania. 
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