
ZARZĄDZENIE NR 18/2016
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pt. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)”

Na podstawie § 3 i 4 ust.1 pkt 4 Uchwały Nr 107/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 
2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konopiska 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016r. poz. 275) zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się konsultacje projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  w 
Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)”

§ 2. Opis przedmiotu konsultacji stanowiący załącznik nr 1 dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Konopiska oraz na stronie internetowej Gminy Konopiska.

§ 3. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od 14 do 18 marca 2016 r.

§ 4. 1. Konsultacje będą miały formę pisemną.

2. Mieszkańcy Gminy Konopiska zgłaszają swoje uwagi na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wypełniony formularz należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Konopiska, 
przesłać pocztą, faksem lub e-mail.

3. W przypadku przesłania formularza pocztą o zachowaniu terminu, o którym mowa w § 3 decyduje data 
wpływu do Urzędu Gminy Konopiska.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 18/2016 

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 14 marca 2016r. 

 

 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr 

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowywanie projektów w ramach Osi 

Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii                     

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna                  

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu 

Północnego; Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego 

do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Termomodernizacja budynków 

uŜyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną                   

i łącznikiem)”. 

Zakres termomodernizacji budynków będzie obejmował: 

- wymianę termoizolacji budynków wraz ze zmianą kolorystyki, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

- ocieplenie stropodachu, 

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania (bez źródła ciepła), 

- wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, 

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika). 

 

Szczegółowy zakres planowanych robót budowlano-instalacyjnych zawiera dokumentacja 

projektowa, która jest dostępna w wersji papierowej do wglądu w Urzędzie Gminy Konopiska 

przy ulicy Lipowej 5 (pokój nr 5, I piętro). 
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Załącznik  nr 2 

do Zarządzenia Nr 18/2016 

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 14 marca 2016r. 

FORMULARZ KONSULTACJI 

z mieszkańcami Gminy Konopiska projektu pt. „Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z 
salą gimnastyczną i łącznikiem)”  

 

1. Dane osoby wnoszącej uwagi 

Lp.   

1. Imi ę i nazwisko  

2. Adres  

3. E-mail/telefon  

 

2. Propozycje uwag do projektu pt. „Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą 
gimnastyczną i łącznikiem)” 
 

Obecny zapis w dokumentacji projektowej wraz z 

podaniem nazwy dokumentu, branŜy i nr strony  

Nowy (proponowany) zapis  Wyjaśnienie zmiany 

   

   

   

   

 

 

…………………………                                                                                                                                         …………………………….. 

         (miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                 (podpis osoby wypełniającej formularz) 

Id: D635F425-581A-470B-AE8F-352F04D0F6B4. Podpisany Strona 1




