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12.06.2020 r.                                    

 

GMINA GODÓW 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU 

 

Dotyczący projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy 

Godów”, planowanego do dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregion Zachodni. 

 

1.Zakres i przedmiot konsultacji 

Gmina Godów przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące projektu, który zakłada 

przeprowadzenie działań polegających  na  demontażu  i unieszkodliwianiu  wyrobów zawierających 

azbest wraz z montażem wyrobów bezazbestowych na budynkach zlokalizowanych w Gminie Godów. 

Realizacja zadania przewiduje formułę grantową. Gmina Godów przeprowadzi otwarty nabór 

Grantobiorców. Zakwalifikowani do projektu zobowiązani zostaną do realizacji zadania zgodnie z 

umową powierzenia grantu. Refundacja w formie dotacji celowej dla Grantobiorcy, będzie obejmowała 

koszty demontażu  i unieszkodliwianiu  wyrobów azbestowych oraz wykonania nowego pokrycia 

dachowego.  

 

2. Przebieg konsultacji 

W terminie od 29.04.2020 r. do 13.05.2020 r. trwały konsultacje na podstawie ogłoszenia 

zamieszczonego na stronie internetowej gminy.  

Konsultacje przyjmowane były na formularzu konsultacyjnym dostępnym w Urzędzie Gminy Godów - 

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, pokój 19 oraz na stronie internetowej. Uwagi 

należało składać na formularzu konsultacyjnym na adres mailowy: gabriela.brzemia@godow.pl, 

osobiście, bądź drogą pocztową do kancelarii Urzędu Gminy Godów,  ul. 1 Maja 53, 44 - 340 Godów. 

W trakcie trwania konsultacji wypełniono 14 ankiet. Zdecydowana większość ankietowanych to osoby 

fizyczne (12), tylko 2 ankiety wypełnione zostały przez przedsiębiorców. Zdecydowana większość 

ankietowanych to mieszkańcy Gminy Godów. Wszyscy ankietowani uważają, że realizacja projektu jest 

potrzebna. Większość badanych stwierdziła, że dotacja powinna obejmować wszystkie koszty zadania 
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(demontaż, transport, unieszkodliwienie, odtworzenie pokryć), jeden ankietowany uznał za zasadne 

dotowanie tylko odtworzenia pokrycia dachowego, zaś po 2 badanych stwierdziło, że należy dotować  

odpowiednio demontaż lub transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych. Wszyscy ankietowani 

uznali także za zasadne realizację innych projektów w formule grantowej obejmujące głównie dotacje 

do instalacji PV oraz wymiany źródeł ciepła.   

Konsultacje społeczne oparto o zasadę równości i otwartości, co oznacza, że uczestniczyć w nich mogli 

wszyscy zainteresowani. 

 

3. Podsumowanie i wnioski z przebiegu konsultacji społecznych 

• Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag i opinii.       

• Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 29.04.2020 r. do 13.05.2020 r.  

• W trakcie konsultacji społecznych złożono 14 ankiet  (wpięto do akt sprawy). 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                          
Raport sporządził: /-/ Gabriela Brzemia 
Inspektor ds. środków pomocowych 
 

 
 
 
 

                                                                                                          Raport zatwierdził: /-/ Tomasz Kasperuk 
        Zastępca Wójta Gminy Godów 
 


