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Ewaluacja ex-ante - wprowadzenie

Ewaluacja ex- ante projektu strategii to proces zdefiniowany w art. 10 a ust. 2 ustawy o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który mówi, że podmiot opracowujący projekt
strategii

rozwoju

przeprowadza

uprzednią

ewaluację

trafności,

przewidywanej

skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju – przed jej przyjęciem. Ustawa nie
precyzuje wytycznych co do metod jej realizacji, ani jednego uniwersalnego sposobu
postępowania w zakresie ewaluacji. Kluczowym założeniem jest ponowne spojrzenie na
doborów ścieżki procesu i weryfikacji jej poprawności, a także wychwycenie
ewentualnych błędów w tym procesie wpływający na treść dokumentu.
Zgodnie z definicją podaną w słowniku PWN ewaluacja to określenie wartości czegoś.
Służy formułowaniu rekomendacji i wniosków do zadań w ramach przyszłej interwencji.
Ewaluacja ex-ante jest próbą oceny trafności założeń, spójności i planowanego sposobu
realizacji, a także metod pomiaru efektów programu.
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Ewaluacja ex-ante - proces opracowania

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027 rozpoczęły się w styczniu
2021 roku na podstawie Uchwały Nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Godów z dnia 25
styczna 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Godów
na lata 2021-2027 (ze zmianami).
Ponadto podstawy prawne do sporządzenia strategii zostały określone w następujących
przepisach:
− Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
− Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
− Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko;
Wytyczne do opracowania strategii rozwoju gminy wprowadzone ustawą o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, w tym obszerną zmianą wynikającą z Ustawy z dnia 15
lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
niektórych innych ustaw, objęły między innymi wymóg posiadania w tego typu
dokumencie poniższych rozdziałów:
− model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
− ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w gminie;
− obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa oraz
fakultatywnie obszary strategicznej interwencji dla gminy;
− ramy finansowe strategii.
Opracowana strategia zawiera wszystkie wymagane ustawą obligatoryjne części
składowe.
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Pierwszym etapem tworzenia dokumentu była analiza desk research (danych
wtórnych/danych zastanych) obejmująca dokumenty diagnostyczne, ekspertyzy, plany,
raporty (w tym zwłaszcza o charakterze lokalnym i regionalnym), dokumenty
programowe, materiały wewnętrzne generowane w trakcie bieżącej pracy gminnych
jednostek organizacyjnych oraz zbiory danych statystycznych Głównego Urzędu
Statystycznego i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Analiza stanowiła
podstawę do przeprowadzenia oceny sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie badań jakościowych w formie warsztatów
tematycznych, moderowanych przez ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie
dokumentu. Z jednej strony miały one charakter konsultacyjny, z drugiej stanowiły
wsparcie dla procesu definiowania mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w
odniesieniu do gminy, a także służyły wypracowanie misji i wizji jej rozwoju oraz zadań i
projektów, których realizacja wpłynie na osiągnięcie zakładanych celów strategicznych.
W warsztatach wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy. Warsztaty dotyczyły następującej tematyki:
− warsztat nr 1: edukacji, pomocy społecznej,
− warsztat nr 2: sportu, kultury, turystyki,
− warsztat nr 3: ekologii, ochrony środowiska,
− warsztat nr 4: gospodarka w czasie transformacji.
Na tematyczne spotkania warsztatowe zostali zaproszeni przedstawiciele mieszkańców,
przedsiębiorców oraz instytucji publicznych. Dzięki równolegle prowadzonym przez
gminę Godów działaniom związanym z przygotowaniem transgranicznego Programu
Partnerskiej Współpracy Gmin Godów i Petrovice u Karviné, w ramach którego również
odbywała się seria warsztatów tematycznych, możliwe było włączenie ich wyników do
gminnej strategii. Warsztaty adresowano do tych samych grup docelowych, co warsztaty
poświęcone strategii gminnej, a dotyczyły one następującej tematyki:
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− warsztat nr 1: edukacji,
− warsztat nr 2: ochrony zdrowia, zarządzania kryzysowego/bezpieczeństwa
publicznego,
− warsztat nr 3: planowania przestrzennego, przedsiębiorczości/gospodarki,
ochrony środowiska,
− warsztat nr 4: kultury, sportu, turystyki.

Przygotowanie diagnozy społeczno-gospodarczej umożliwiło wypracowanie wizji rozwoju
oraz celów strategicznych, które zapewnią wykorzystanie gminnego potencjału
rozwojowego oraz będą stanowiły podstawę do prowadzenia działań zaradczych w
kontekście zdiagnozowanych negatywnych trendów, wynikających w głównej mierze z
procesu dekarbonizacji (opracowanie dokumentu strategicznego było silnie skorelowane
z realizowanymi działaniami na rzecz sprawiedliwej transformacji).

Na tej podstawie opracowano model funkcjonalno-przestrzenny, który prezentuje
pożądane kierunki polityki rozwoju lokalnego gminy w zakładanym horyzoncie
czasowym. Model przedstawia zmiany, jakie powinny zaistnieć w przestrzeni Godowa,
aby można było zrealizować wyznaczone cele strategiczne i osiągnąć efekty tych celów,
uwzględniając różnego rodzaju uwarunkowania.

Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii przebiegało wielotorowo. W terminie od 19
stycznia 2022r. do 25 lutego 2022r. odbyły się konsultacje społeczne głównych założeń
projektu Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027. Proces został
przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Godów z dnia 19 stycznia 2022
r. NR 0050.17.2022 w sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Godów na
lata 2021-2027. Jednocześnie przesłano zapytania o opinię w sprawie projektu
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dokumentu do sąsiednich gmin, kluczowych instytucji regionalnych oraz podmiotów
wskazanych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ponadto przesłano
informację o konsultacjach przesłano do jednostek organizacyjnych Gminy Godów.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uznał, że dokument ustala ramy
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz podał

zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie

oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.

Mając na uwadze wytyczne RDOŚ przygotowana została prognoza oddziaływania na
środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027, która podlega konsultacjom
zgodnie z art. 36 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.). W trakcie konsultacji nie
złożono uwag. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy na
lata 2021-2027 została oceniona pozytywnie.

Ostatnimi etapami prac są: ewaluacja ex-ante, przygotowanie projektu uchwały,
konsultacje projektu uchwały, prezentacja opracowanego dokumentu przed ogranemu
stanowiącym.
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Ewaluacja ex-ante - czynnik i barier rozwoju gminy

Pierwszym etapem badania Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027 była
weryfikacja zidentyfikowanych czynników i barier rozwoju gminy. Analiza uwarunkowań
SWOT była prowadzona w trakcie warsztatów strategicznych i stanowi odzwierciedlenie
spojrzenia uczestników z uwzględnieniem danych zastanych. Badanie obejmowało
ponowną weryfikację zebranych danych diagnostycznych oraz ich odniesienie do
wytypowanych czynników rozwojowych. Zweryfikowano także kompletność informacji
oraz poprawność dokonanych uzupełnień na etapie konsultacji. Uzupełniono,
uzupełniono częściowo lub skorygowano zapisy w częściach 2.4 Finanse, , 2.6 Rynek
pracy, 2.7. Bezpieczeństwo, 2.8. Ochrona środowiska, 2.16 Diagnoza ekonomiczna gmin
JOF (Godów, Mszana, Świerklany) – kluczowe wnioski. Najszersze uzupełnienie dotyczy
informacji na temat obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, dokonane zgodnie z
uwagą Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opracowanie uzupełniono
o grafiki poglądowej obrazującej zasięgi obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
Q1%, Q10%, ponadto została uzupełniona część tekstowa. Nie uwzględniono części
uwag do rozdziałów 2.5 Gospodarka, 2.14 Infrastruktura techniczna, mieszkaniowa i
transport oraz 2.16 Diagnoza ekonomiczna gmin JOF (Godów, Mszana, Świerklany) –
kluczowe wnioski. W sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju
Gminy Godów na lata 2021-2027 podano uzasadnienie dla każdego przypadku. Analiza
uzasadnień potwierdziła, że odmowy uwzględnienia miały podstawy merytoryczne.
Analizując zdiagnozowane uwarunkowania rozwoju strategicznego (SWOT) możne
zauważyć, że w każdy cel strategiczny reprezentowany jest przez porównywalną liczbę
wskazań uczestników. Proces weryfikacji znalazł swoje odzwierciedlenie w kartach
weryfikacji. W zakresie tego elementu projektu strategii nie wniesiono uwag na etapie
konsultacji, co potwierdza prawidłowość przedstawionej treści merytorycznej.
Oznaczenie kolorystyczne dla kart weryfikacji:
Godów gminą społecznie wrażliwą
Godów gminą społecznie aktywną, wykorzystującą do rozwoju potencjału i zaangażowania
mieszkańców
Godów gminą zapewniającą zieloną przyszłość dla nowych pokoleń
Godów gminą zrównoważonej gospodarki, wykorzystującą potencjał rozwojowy transformacji i
wspierającą przedsiębiorczość
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Karta weryfikacji nr 1
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Karta weryfikacji nr 2
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Karta weryfikacji nr 3
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Karta weryfikacji nr 4
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Ewaluacja ex-ante – spójność wewnętrzna założeń

Przeprowadzono proces badania powiązań logicznych i wynikania na poziomie misji oraz
zredagowanych wizji rozwoju. Analizowano również powiązania pomiędzy wyzwaniami
zdiagnozowanymi w poszczególnych celach szczegółowych, dobranymi kierunkami
działań oraz zakładanymi rezultatami.
Kolejnym etapem badania była weryfikacja zapewnienie partycypacyjnego udziału w
tworzeniu zapisów. Ustalono, że założenia zostały wypracowane w efekcie wielu spotkań
z przedstawicielami mieszkańców oraz podmiotów z terenu gminy, a proces konsultacji
został przeprowadzony prawidłowo. Ponadto przesłano informację o konsultacjach do
sąsiednich gmin, Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej KSSE, Izby Gospodarczej w
Wodzisławiu Śląskiem, Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu
Śląskim, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, Związku
Subregionu Zachodniego w Rybniku. Badanie poprawności założeń uzupełnione o
analizę danych z konsultacji pokazało, że w tej kluczowej części dokumentu nie
wniesiono istotnych uwag.
Powiązania potwierdzające spójność kluczowych elementów zostały zobrazowane na
schematach.
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Misja
Gmina Godów – miejsce zapewniające wysoką jakość życia, z aktywnymi mieszkańcami
i proekologicznymi inicjatywami, o rosnącej atrakcyjności gospodarczej i turystycznej.

Wizja rozwoju edukacji/pomocy społecznej
Gmina Godów wyróżniać się będzie wysokim poziomem oferty edukacyjnej i z zakresu
pomocy społecznej, zapewniając rozwój kwalifikacji i potencjału mieszkańców,
infrastruktury społecznej i technicznej, wysoki poziom bezpieczeństwa, ład
przestrzenny, warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, sprzyjając rozwojowi
oddolnych inicjatyw będących wyrazem energii i aspiracji mieszkańców oraz dbając o
zachowanie pozytywnych więzi społecznych opierających się na tradycjach i lokalnej
kulturze, przez co gmina Godów będzie miejscem wielu możliwości, zapewniającym
wysoką jakość życia.

Wizja rozwoju atrakcyjnej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej
Gmina Godów rozwijać będzie atrakcyjną ofertę kulturalną, sportową i turystyczną oraz
innych usług czasu wolnego, podnoszących jakość życia mieszkańców i przyciągających
odwiedzających, wykorzystując potencjał i talent mieszkańców, ich tożsamość i
tradycję, przyjazną przestrzeń publiczną, walory krajobrazowe i turystyczne, potencjał
w rozwoju ekoturystyki, turystyki kulturowej i postindustrialnej, włączanie
innowacyjnych technologii w rozwój potencjału przyrodniczo-kulturowego oraz
korzystne położenie transgraniczne, sprzyjające wspólnym, międzynarodowym
inicjatywom z tego zakresu.

Wizja rozwoju ochrony środowiska i działań proekologicznych
Gmina Godów będzie miejscem przyjaznym do życia dzięki zaangażowaniu na rzecz
ochrony środowiska i wsparcia działań proekologicznych, co przyczyni się do
ograniczenia niskiej emisji, poprawy czystości wód i gleby, rozwoju terenów
rekreacyjnych i zielonych, optymalizacji zużycia zasobów w sektorze publicznym i
transformacji z gminy opartej na węglu do gminy opartej o zrównoważoną gospodarkę.

Wizja rozwoju przedsiębiorczości i zrównoważonej gospodarki
Gmina Godów będzie miejscem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i
zrównoważonej gospodarki, dzięki przygotowaniu i realizacji kompleksowego programu
przygotowania inwestycyjnego gminy na proces transformacji górniczej, wykorzystaniu
potencjału turystycznego, potrzeb proekologicznych w gospodarce oraz rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw, wysokiej jakości kapitału ludzkiego, korzystnemu
położeniu komunikacyjnemu i transgranicznemu, co doprowadzi do wykorzystania szans
rozwojowych, pozyskania inwestorów, powstania nowych miejsc pracy, rozwinięcia
dotychczasowych i powstania nowych usług, także opartych na nowoczesnych
technologiach, rozwoju i dywersyfikacji lokalnych przedsiębiorstw, zapewniając
pozytywny wizerunek gminy sprzyjającej prowadzeniu działalności gospodarczej.
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Ewaluacja ex-ante – monitoring wskaźników

Przedstawione w opracowaniu wskaźniki odnoszą się do najważniejszych kluczowych

zmian społecznych i odzwierciedlają oczekiwane kierunki i dynamikę ewaluacji.
Szczegółowa analiza wybranych wskaźników, kieruje do poniżej przedstawionych
wniosków.
Zmiany w wybranych pożądanych zjawiskach wyrażono poprzez wzrost lub spadek
parametrów w ujęciu finansowym (np. wydatki majątkowe w rozdziale 801 stanowią
informację na temat wartościowej wielkości inwestycji tj. budowy i modernizacji
infrastruktury

szkolnej

i

przedszkolnej),

ilościowym

(np.

rosnąca

liczba

sal

gimnastycznych i boisk umożliwi odzwierciedlenie rezultatu nowoczesne obiekty na
potrzeby wychowania fizycznego i rozwoju dzieci) lub wskaźnikowym (np. wzrastający
odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach stanowi efekt zapewniania odpowiedniej liczby
miejsc w żłobkach).
Kluczowym zagadnieniem z którym musi zmierzyć się gmina w kolejnych latach jest też
dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dynamika zmian w
tym zakresie jest powiązana z oczekiwanym rezultatem

„Wzrost dostępności

infrastruktury na terenie gminy dla wszystkich grup społecznych z uwzględnieniem
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.
Pewne zobrazowanie procesów w obszarze społecznym, w tym oświaty, są agregowane
we wskaźnikach jednostek liczbowych, natomiast dostępność programów wsparcia z
zakresu pomocy społecznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz rozwoju osobistego
wyrażono wartościowo jako kwotę świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku ogółem.
Standardowe policzalne wskaźniki wykorzystano także w części odnoszącej się do
aktywizacji społecznej mieszkańców, wzrostu atrakcyjności turystycznej i systemu
propagowania dziedzictwa kulturowego. Zupełnie inne podejście charakteryzuje cel
środowiskowy, gdzie zastosowano szereg wskaźników przeliczeniowych i procentowych,
determinowanych zjawiskami ekologicznymi. Standardowe wskaźniki statystyczne
zdominowały część odnoszącą się do celu gospodarczego rozwoju gminy i
zrównoważonej transformacji.
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Nazwa
celu
strategicznego

Oczekiwane rezultaty

Nazwa wskaźnika

Wartość
bazowa
(2020)

Oczekiwany
rezultat
(2027)

Źródło
danych

Nowa i zmodernizowana
infrastruktura szkolna
i przedszkolna
Nowoczesne obiekty na
potrzeby wychowania
fizycznego i rozwoju dzieci

Wydatki majątkowe
inwestycyjne w rozdziale
801 – [w zł]

7 593 878,82

↑

UG

Liczba sal gimnastycznych
i boisk

15

↑

UG

Odsetek dzieci objętych
opieką
w żłobkach

0

↑

GUS

Obiekty przystosowane do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

4

↑

GUS

Liczba absolwentów szkół
podstawowych

146

↑

GUS

Liczba miejsc w placówkach
stacjonarnej pomocy
społecznej łącznie z filiami

93

↑

GUS

Akcje nakierowane na
zwiększenie kompetencji
cyfrowych

0

↑

UG

Członkowie kół / klubów /
sekcji seniora/Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

60

↑

GUS

Kwoty świadczeń rodzinnych
wypłaconych w roku –
ogółem
[w tys.]

2 980

↑

GUS

Liczba imprez
organizowanych przez
centra, domy i ośrodki
kultury, kluby i świetlice

82

↑

GUS

49

↑

UG

12

↑

GUS

155634

↑

UG (paski
indukcyjne)

61

↑

GUS

13

↑

GUS

2

↑

GUS

1

↑

SLASKIE.travel

Dostateczna liczba miejsc
w żłobkach

CS 1. Godów
gminą społecznie
wrażliwą

CS2. Godów
gminą społecznie
aktywną,
wykorzystującą
do rozwoju
potencjał
i zaangażowanie
mieszkańców

Wzrost dostępności
infrastruktury na terenie gminy
dla wszystkich grup społecznych
z uwzględnieniem potrzeb osób
ze szczególnymi potrzebami
Wysoki poziom nowoczesnego
kształcenia dzieci wraz z
programem aktywizacji oraz
rozwoju świadomych wyborów
zawodowych
Dostępna pomoc
psychologiczna dla
mieszkańców w każdej grupie
wiekowej
Technika cyfrowa jako
powszechne narzędzie
wspierające mieszkańców oraz
pozwalające na rozwój osobisty
i zawodowy
Wzrost znaczenia więzi
międzypokoleniowych oraz
aktywności rodzin i seniorów
Dostępność programów
wsparcia z zakresu pomocy
społecznej, psychologicznej,
pedagogicznej oraz rozwoju
osobistego
Bogaty program działań
obejmujący festiwale,
kiermasze, imprezy, warsztaty,
wystawy, koncerty, rozgrywki
ligowe, mecze, biegi, rajdy,
propagowanie niszowych
dyscyplin sportowych itp.
Unikatowe i atrakcyjne
przestrzenie aktywizujące
mieszkańców
Zintegrowana społeczność
bogata w talenty i możliwości
Rosnąca atrakcyjność
turystyczna gminy i wzrost
liczby turystów
Społeczność świadoma swej
tożsamości kulturowej i tradycji
Atrakcyjne rozwiązania
technologiczne i nowoczesne
rozwiązania infrastrukturalne
zwiększające dostępność do
kultury, sportu i turystyki
Flagowe wydarzenia cykliczne
Sieć sztandarowych atrakcji
turystycznych

Liczba placów zabaw,
siłowni zewnętrznych oraz
punktów rekreacji
Liczba grup artystycznych
ogółem
Liczba turystów
podróżujących Żelaznym
Szlakiem Rowerowym
Członkowie grup
folklorystycznych
(ludowych, pieśni i tańca,
kapeli)
Liczba komputerów
podłączonych do Internetu,
dostępnych dla czytelników
bibliotek
Liczba imprez turystycznych
i sportowo -rekreacyjnych
Liczba gminnych produktów
turystycznych w ofercie
Śląskiej Organizacji
Turystycznej
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Dostępne kompleksowe
zaplecze dla turystów z bazą
noclegową i gastronomiczną

CS 3. Godów
gminą
zapewniającą
zieloną przyszłość
dla nowych
pokoleń

Ugruntowany system
propagowania dziedzictwa
kulturowego i regionalnego
Czyste powietrze – osiągnięcie
założeń określonych w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej
Zmniejszenie zużycia energii
i innych zasobów w jednostkach
organizacyjnych gminy oraz
w przestrzeni publicznej
Przyroda i ekologia jako istotne
elementy determinujące
funkcjonowanie społeczności na
co dzień
Rekreacja i turystyka
z poszanowaniem środowiska
naturalnego
Skuteczny system reagowania
na zagrożenia wynikające
z nadzwyczajnych stanów
pogodowych
Oszczędne gospodarowanie
wodą w sektorze prywatnym
i publicznym
Ograniczenie ilości odpadów
i zwiększenie poziomu ich
segregacji
Zwiększeni jakości i wydajności
gospodarki wodnościekowej,
zachowanie czystości gleb i
stanu środowiska
Przygotowana do inwestycji
oferta inwestycyjna
Wzrost liczby nowych
podmiotów gospodarczych

CS 4. Godów
gminą
zrównoważonej
gospodarki,
wykorzystującą
potencjał
rozwojowy
transformacji
i wspierającą
przedsiębiorczość

Mieszkańcy wyposażeni
w kompetencje i umiejętności
dostosowane do potrzeb rynku
Uczniowie świadomi
poszukiwanych na rynku pracy
kwalifikacji, gotowi do podjęcia
odpowiedzialnych wyborów
edukacyjnych i zawodowych
Wzmocnienie pozycji
gospodarczej lokalnych firm,
w tym ich internacjonalizacja
Wzrost liczby podmiotów
sektora przemysłu czasu
wolnego
Rozwój sektora ekobiznesu
Dobrej jakości infrastruktura
drogowa i mobilne
społeczeństwo

3

↑

GUS/
Ewidencja
innych
obiektów,
w których
świadczone
są usługi
hotelarskie

5

↑

GUS

31,2

↓

GIOS

4

↑

PGN

3 371,87

↓

PGN

Liczba infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej

17

↑

UG

Wydatki majątkowe ogółem
w dziale 754 [w zł]

66 503,00

↑

UG

402,8

↓

GUS

62,4%

↑

GUS

56,9

↑

GUS

21

↑

PAIH

70

↑

GUS

3,8

↓

GUS

54,29

↑

OKE Jaworzno

6

↑

GUS

13

↑

GUS

0

↑

UG

2403642,44

↑

GUS

Liczba obiektów
noclegowych

Liczba centrów, domów
i ośrodków kultury, klubów
i świetlic
Stężenie pyłu zawieszonego
PM 10 – średnia roczna [w
ug/m3]
Liczba instalacji
fotowoltaicznych na
obiektach użyteczności
publicznej
Średnie zapotrzebowanie na
energię elektryczną
w gospodarstwie domowym
[kWh/szt. rok]

Zużycie wody na potrzeby
gospodarki narodowej
i ludności w ciągu roku
ogółem [w dam3]
Odpady zebrane
selektywnie
w relacji do ogółu odpadów
[w %]
Korzystający z kanalizacji
[w % ogółu ludności]
Powierzchnia terenów
opublikowanych
Generatorze Ofert
Inwestycyjnych w ha
Podmioty nowo
zarejestrowanych wg grup
sekcji PKD 2007 ogółem
Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku
produkcyjnym ogółem [w %]
Wyniki egzaminu
ósmoklasisty z języka
angielskiego w gminie
Godów – arkusz
standardowy [średnia w %]
Spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego
razem
Osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające
osobowości prawnej wg
sekcji R PKD 2007
Wzrost liczby akcji
nakierowanych na promocję
sektora ekobiznesu
Wydatki w rozdziale 60016 –
drogi publiczne gminne [w
zł]
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Wnioski końcowe

Badanie potwierdziło kompletność, poprawność, adekwatność i trafności
powiązań interwencji oraz wnioskowania. Osiągnięcia oceniono jako dobrze
wyznaczone, skorelowane i możliwe do realizacji. Przewidywana skuteczność działań
została zweryfikowana poprzez odniesienie się do doboru wskaźników oraz
prawidłowego określenia kierunku ich zmiany.

Zweryfikowano poprawność procesu

opracowania strategii.
Badanie

przeprowadzono

prostymi

metodami

badawczymi

poprzez

analizę

poszczególnych czynników, ich wzajemnego wynikania oraz spójność działań, a także
przez porównanie z rozwiązaniami referencyjnymi wskazanymi w wydanym przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podręczniku praktycznym pn. „Strategia
rozwoju gminy”.
Wysoko należy ocenić opracowanie strategii Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla
dokumentu pn. „Strategia rozwoju gminy Godów na lata 2021-2027”. Mając na uwadze
znaczenie przedsięwzięć środowiskowych w zaplanowanym procesie rozwoju dla gminy,
pogłębiona analiza zagadnienia jest zasadna i stanowi istotną wartość dodaną.

