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2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):
kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;
wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;
rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;
oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;
działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;
decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;
inne…………………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………………………

3. Przedmiot działalności
Narada obywatelska to metoda współpracy i dialogu mieszkańców z władzami lokalnymi.
To narzędzie poprawy komunikacji mieszkańców z władzami lokalnymi, co ma bardzo duży
wpływ na poprawę stanu dialogu społecznego i obywatelskiego. W Rejowcu Fabrycznym
w ramach projektu pn. Energetyczne narady obywatelskie – Włącz się wybrano
problematykę energetyczną, w tym oszczędzania energii oraz promocję efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
4. Opis działań
Energetyczna narada obywatelska to cykl spotkań, na których mieszkańcy wspólnie
dyskutowali o tym, jak organizować zużycie energii (prądu, gazu, opału) żeby rachunki były
jak najniższe, a przy tym zmniejszając negatywne skutki dla środowiska. Odbywały się
panele obywatelskie z udziałem m.in. ekspertów, którzy odpowiadali na skomplikowane,
specjalistyczne pytania. W czasie kilku spotkań, mieszkańcy i pracownicy samorządowi
debatowali o aktualnej sytuacji energetycznej w miasteczku i wypracowali najciekawsze i
najkorzystniejsze rozwiązania na dziś i na przyszłość. Także wspólnie opracowano
wskazówki i postulaty dla władz samorządowych dotyczące planowania energetycznego i
konkretne rekomendacje do wdrożenia w miasteczku. Ważna przy tym była rola moderatora,
który pomagał w realizacji planu narad.
Panel obywatelski przedstawił wypracowane przez siebie rozwiązania także pozostałym
mieszkańcom. Były pytania i sugestie mieszkańców. Na spotkaniu byli też eksperci, którzy
pomagali wyjaśnić sporne kwestie i służyli wsparciem merytorycznym. Wysłuchaniu
publicznemu towarzyszyła wystawa plakatów wykonanych przez uczniów szkoły, gdzie
wcześniej odbył się konkurs tematyczny. Na końcowym otwartym spotkaniu przedstawiciele
panelu obywatelskiego uroczyście przekazali swoje wnioski i rekomendacje wypracowane
podczas narad obywatelskich. Samorząd przyjął te postulaty i zadeklarował uwzględnienie
w bieżącej pracy i programach strategicznych samorządu miasta. Niektóre rekomendacje są
w fazie rozstrzygnięć konkursowych m.in. z dotacji unijnych (instalacja paneli solarnych w
domach i obiektach użyteczności publicznej). Natomiast inne są ujmowane w planach
rzeczowo-finansowych samorządu np. opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji.
5. Uzyskane efekty
Narada obywatelska została przyjęta w miasteczku wspólnym ustaleniem mieszkańców i
samorządu jako stałe narzędzie konsultacji i udziału mieszkańców w zarządzaniu sprawami
miasta. Ustalono kolejne tematy do narad m.in. bezpieczeństwo na osiedlach oraz
wypracowanie form działalności kulturalnej. Jest to narzędzie, które może być stosowane w
każdej gminie, w każdym temacie ważnym dla mieszkańców. Rekomendacje przedstawione
przez mieszkańców są zawarte w opracowywanym planie gospodarki niskoemisyjnej dla
miasteczka. Powstały też publikacje, (w załączeniu) które są dobrą wskazówką dla innych jak
organizować naradę obywatelską. Efektem niezamierzonym, projektu było powstanie
nowego stowarzyszenia pn. Szansa, które powołały osoby-uczestnicy narady obywatelskiej.

Należy dodać, że energetyczne narady odbyły się w ramach projektu pilotażowego
realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu
oraz duńską organizacją INFORSE-Europe.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Koszty samorządu dotyczyły tyko udostępnienia pomieszczeń ośrodka kultury do spotkań
panelowych oraz sali gimnastycznej spotkania kończącego projekt. Szacunkowa kwota to 10
tys. zł. Inne nakłady to zaangażowanie pracowników samorządów po godzinach pracy,
udostępnienie sprzętu, projektora, komputera.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Problemem była rekrutacja przedstawicieli mieszkańców z różnych grup i osiedli,
stowarzyszeń aby był jak najwięcej reprezentatywny skład do panelu obywatelskiego.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Obecnie 3 inne gminy z regionu lubelskiego realizują ten projekt. Przekazano uwagi w tym
m.in. to, aby maksymalnie dążyć do „dobrego składu” panelu mieszkańców poprzez różne
formalne stowarzyszenia i grupy nieformalne obywateli. Podkreślono też ważną rolę i
potrzebę zewnętrznego moderatora w czasie paneli dyskusyjnych.

