Instytut
na rzecz Ekorozwoju

Fundacja
Pole Dialogu

Wójt
gminy Zblewo

zapraszają

na

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE
czyli
spotkanie mieszkańców dotyczące rozwoju inwestycji
w odnawialne źródła energii na terenie gminy Zblewo
w dniu 18 czerwca 2015 r. o godzinie 18.00
w sali Arboretum Wirty
W PROGRAMIE:
Otwarcie spotkania z udziałem Wójta Gminy
Przedstawienie projektu „Włącz się Kociewie”
Prezentacja rekomendacji społecznych – propozycji działań
wypracowanych przez grupę mieszkańców gminy podczas spotkań
energetycznej narady obywatelskiej
Dyskusja na temat poszczególnych rekomendacji
Głosowanie na najważniejsze rekomendacje
Oficjalne przekazanie rekomendacji na ręce władz gminy
Poczęstunek – pieczony dzik!
Specjalnie dla uczestników spotkania wystąpi zespół Czarnanuta. Zapraszamy!

Sam możesz decydować o swojej gminie!
Podczas wysłuchania publicznego mieszkańcy gminy zaprezentują oddolne rekomendacje
dotyczące ważnych zagadnień i wyzwań związanych z energetyką, a w szczególności
z propozycjami dotyczącymi inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie gminy
Zblewo. Lokalna społeczność będzie mogła się z nimi zapoznać, uzupełnić je oraz wskazać
działania najważniejsze. W taki sposób każdy będzie miał wpływ na ostateczną formę
rekomendacji, które następnie zostaną przekazane na ręce Wójta i Radnych, aby mogły być
uwzględnione w lokalnej polityce energetycznej.
Przygotowane rekomendacje są efektem pracy grupy mieszkańców podczas cyklu czterech
spotkań energetycznej narady obywatelskiej. Narada obywatelska, jako metoda partycypacji
społecznej, daje szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy i zabranie głosu w tematach, które
zwykle zarezerwowane są dla ekspertów – w tym wypadku lokalnej polityki energetycznej.
Energetyczne narady obywatelskie są organizowane w ramach projektu „Włącz się Kociewie”
realizowanego w gminie Zblewo przez dwie fundacje – Instytut na rzecz Ekorozwoju i Pole
Dialogu.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wlacz-sie.pl

Partnerzy projektu:
Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu
think-tank, której misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska
a gospodarką i społeczeństwem.
Motto Instytutu brzmi: „W interesie przyszłych pokoleń”.
Fundacja Pole Dialogu (FPD) powstała, by wspierać udział obywateli w życiu
publicznym oraz tworzyć narzędzia rzetelnych konsultacji społecznych.
Wykorzystuje wiedzę akademicką dla dobra obywateli, społeczeństwa i jego
instytucji.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Skróty rekomendacji opracowanych przez mieszkańców gminy ZBLEWO

1. Utworzenie stanowiska gminnego doradcy ds. energii odpowiedzialnego za działania
związane z budowaniem świadomości energetycznej i proekologicznej wśród
mieszkańców oraz za informowanie mieszkańców o odnawialnych źródłach energii,
możliwościach ich wykorzystania, kosztach i korzyściach wynikających z
poszczególnych rozwiązań.
2. Uzupełnienie oświetlenia całej gminy w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców. Odnawialne źródła energii to najkorzystniejsze rozwiązanie dla tego
typu instalacji.
3. Wykorzystanie potencjału rzeki przepływającej przez gminę oraz pozostałości
infrastruktury starych młynów. Proponowana budowa elektrowni wodnej na
Piesienicy przyczyni się do uniezależnienia od dostaw energii oraz zapewni nowe
miejsca pracy.
4. Kontrola społeczna gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Przy
tworzeniu PGN konieczne jest rzetelne zebranie danych i uwzględnienie
wykorzystania OZE. Dzięki odpowiedniej zmianie gminnej gospodarki można osiągnąć
znaczną poprawę jakości powietrza.
5. Obniżenie kosztów energii elektrycznej dzięki korzystaniu z odnawialnych źródeł
energii zarówno w gospodarstwach domowych, jak i instytucjach publicznych.
Instalacje fotowoltaiczne mogą generować dodatkowe dochody dla mieszkańców i
przyczynić się do niezależności energetycznej gminy.
6. Możliwość pozyskiwania energii z różnych źródeł podniesie bezpieczeństwo dostaw
energii wykluczając przerwy w dostawie prądu dla mieszkańców gminy. Korzystanie z
odnawialnych źródeł energii może obniżyć koszty energii w gospodarstwach
domowych.
7. Wykorzystanie potencjału biomasy w gminie może stać się źródłem dodatkowych
dochodów dla rolników i źródłem tańszej energii w skali gminy.

Szczegółowe rekomendacje można znaleźć na stronie projektu:
www.wlacz-sie.pl

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!

