
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Godów do roku 2027.  

 

 

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. Podstawą do 

opracowania dokumentu były analiza desk research oraz przeprowadzenie badań jakościowych w 

formie warsztatów tematycznych, moderowanych przez ekspertów.  

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. 

Zasięg terytorialny konsultacji obejmował wszystkie sołectwa Gminy Godów. Ogłoszenie zostało 

zamieszczone na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Godów www.godow.pl oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało także zamieszczone w formie artykułu w  

mediach społecznościowych.  

Wszelkie uwagi i opinie do projektu należało składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta 

Urzędu Gminy Godów lub elektronicznej na adres: gmina@godow.pl. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 maja 2021 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1057) projekt strategii podlega konsultacjom w terminie nie krótszym niż 35 dni.  

Jednocześnie przesłano zapytania o opinię w sprawie projektu dokumentu 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 oraz właściwego dyrektora 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Ponadto przesłano informację o konsultacjach przesłano do jednostek organizacyjnych Gminy Godów.  

Na zaproszenie do wyrażenia opinii i udziału w konsultacjach wpłynęły odpowiedzi sąsiednich 

jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz osób fizycznych.  Większość z nich 

wyrażało pozytywną opinię projektu. Uwagi do projektu wraz ze stanowiskiem do treści uwagi zawarto 

w załączniku nr 1.  

W konsekwencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego, Gmina Godów przygotowała 

zmianę projektu dokumentu. Zmiana dotyczyła korekty brzmienia nazwy dokumentu na „Strategia 

Rozwoju Gminy Godów do roku 2027”oraz uzupełnienia treści poprzez rozszerzenie danych na 

temat ram finansowych Strategii. Podane w dokumencie informacje rozszerzono o szacowany 

poziom wydatków w ramach budżetu gminy Godów do 2027 roku. Wydatki nie zostały 

przydzielone do konkretnych przedsięwzięć, a jedynie stanowią ramowy szacunek w ujęciu 

rocznym. 

Postanowiono o powtórzeniu czynności kontumacyjnych i ogłoszono konsultacje projektu 

dokumentu z uwzględnieniem zmian na podstawie Zarządzeniem Wójta Gminy Godów z dnia 20 
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lipca 2022 r. Przesłano także zapytania o opinię do sąsiednich gmin, stowarzyszeń i związków, 

instytucji otoczenia biznesu oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przesłano także prośbę o opinię do Zarządu 

Województwa Śląskiego.  

W odpowiedzi wpłynęła Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1384/354/VI/2022 wraz 

załącznikiem stanowiącym opinię akceptującą projekt dokumentu. Sąsiednie jednostki samorządu 

terytorialnego nie wniosły uwag do projektu dokumentu. Uwagi merytoryczne wniosło Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Treść uwagi wraz ze stanowiskiem do treści uwagi uzupełniono 

w załączniku nr 1. Skorygowano także nazwę załącznika stosowanie do skorygowanej nazwy 

dokumentu. 

 

 

 

 

 

          /-/ 

           Tomasz Kasperuk 

         Zastępca Wójta Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Godów do roku 2027. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 
uwaga, postulat, 
propozycja 

Treść uwagi Stanowisko  
 

Cały dokument zwrot "Gmina Godów" raz pisana 
jest z dużej a w innych miejscach z 
małej litery - nie udało mi się 
odnaleźć zasady, z powodu której 
tak to jest pisane; 

Uwzględniono. Skorygowano 
pisownię. Jednocześnie należy 
zauważyć, że różnice w pisowni 
wynikają z charakteru lub 
kontekstu użytych sformułowań, 
np. jednym razem dla 
podkreślenia rangi lub 
podmiotowości gminy; innym 
razem na potrzeby powołania się 
na  
oficjalne dokumenty/pisma 
urzędowe; jeszcze innym w 
przypadku cytowania opracowań, 
w których  
występuje nazwa gminy. 

2.4. FINANSE na stronie 19 zamieszczono dane 
dotyczące wydatków, natomiast 
opis powyżej tabeli częściowo 
odwołuje się do dochodów - czy 
to jest zamierzone? 

Uwzględniono. Poprawiono zapis.  

2.5. GOSPODARKA na stronie 21 wśród danych o 
podmiotach nie ma informacji nt. 
ogólnej liczby tych podmiotów, z 
powodu czego trudno znaleźć 
punkt odniesienia tych danych; 

Nie dokonano zmiany. Ogólna 
liczba podmiotów gospodarki 
narodowej wpisanych do rejestru 
REGON w poszczególnych latach 
(2014-2020) została 
przedstawiona na ryc. 8 

2.6. RYNEK PRACY na stronie 23 (Rynek pracy) - 
zwrot "w Gminie" nie do końca 
pozwala się zorientować czy dane 
odnoszą się do stricte do 
zakładów pracy znajdujących się 
na terenie gminy i zatrudniających 
pracowników, czy może zakładów 
pracy znajdujących się na terenie 
gminy i zatrudniających 
mieszkańców gminy, czy może 
jednak do mieszkańców gminy, 
którzy pracują bez względu na to 
czy zatrudnieni są na terenie 
gminy, czy także poza gminą. 
Na tej samej stronie, ostatnie 
zdanie powyżej tabeli, w jest 
literówka w drugim wyrazie 
zdania (brakuje "ch"). 
 

Uwzględniono częściowo. Na 
potrzeby opracowania została 
przyjęta nomenklatura stosowana 
w publikacjach 
przygotowywanych przez GUS.  
Skorygowano zapis słowa 
„pracujących”.   

2.7. BEZPIECZEŃSTWO na stronie 27, mniej więcej w 
połowie strony, wymienione 
zostały "awarie przepompowni 
wodociągowej" - gdzie na terenie 
gminy jest taka przepompownia? 

Uwzględniono częściowo. 
Fragment opisu dotyczy 
charakterystyki źródeł zagrożenia i 
ma charakter ogólny, regionalny 
nie lokalny. Skorygowano zapis z 
„awarie przepompowni 



czy może chodzi o 
przepompownie ścieków? 
Na tej samej stronie wymieniają 
Państwo negatywny wpływ 
zagrożeń na zasoby gminy 
używając spójnika "lub" -  czy to 
oznacza, że wykluczone zostało 
zaistnienie dwóch lub więcej 
zagrożeń jednocześnie? jeśli tak z 
to czego wynika takie założenie? 
 

wodociągowej” na „awarie 
przepompowni ścieków”. 
Skorygowano zapis spójnika na 
„i/lub”  
 

2.7. BEZPIECZEŃSTWO Zgodnie z art. 166 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo wodne, w celu 

zapewnienia ochrony ludności i 

mienia przed powodzią, obszary 

szczególnego zagrożenia 

powodzią uwzględnia się m.in. w 

strategii rozwoju gminy. Po 

analizie przesłanej dokumentacji 

należy stwierdzić, że nie zawiera 

ona w pełnej informacji na temat 

obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

Opracowanie nie zawiera grafiki 

poglądowej obrazującej zasięgi 

obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią Q1%, Q10%, 

ponadto część tekstowa 

przesłanego dokumentu nie 

definiuje jednoznacznie polityki 

przestrzennej  dla wspomnianych 

obszarów zmierzającej do 

ograniczenia ich zabudowy.  

Uwzględniono. Wprowadzono 
uzupełnienie str. 30-32. 

2.8. OCHRONA ŚRODOWISKA na stronie 32 znajduje się część 
tabeli, której reszta jest na stronie 
33 - trudno się to czyta; 

Uwzględniono. Dokonano 
poprawy. 

2.14. INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA, MIESZKANIOWA I 
TRANSPORT 

Na stronie 48, w tabeli 21 brak 
danych przypisanych do roku 
2020 dla pozycji "budynki 
mieszkalne podłączone do ...." - 
jeśli to nie jest błąd, to co stało się 
w roku 2020?, czy wartość spadła 
do 0? czy brak jest danych w tym 
zakresie 

Nie dokonano zmiany. Dane 
zaprezentowane na stronie 48 
(obecnie 52) -tab. 21 (obecnie 
tab.22) pochodzą z Banku Danych 
Lokalnych GUS. W dniu 
sporządzania tabeli Bank Danych 
Lokalnych nie dysponował danymi 
liczbowymi dotyczącymi tego 
parametru, zastępując je znakiem 
„-”, który oznacza brak danych. W 
związku z powyższym, tożsame 
oznaczenie przyjęto w 
przedstawionej tabeli 

2.14. INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA, MIESZKANIOWA I 
TRANSPORT 

Na tej samej stronie, mniej więcej 
w połowie strony, w zdaniu, po 
wyrazach: "(...) W tym samym 
roku z sieci kanalizacyjnej..." 

Nie dokonano zmiany. 
Sformułowanie „skorzystało” jest 
uzasadnione. Wynika to z faktu, że 
przedstawione dane liczbowe 



zapisano wyraz "skorzystało" - 
wydaje mi się, że w tym 
kontekście to nie jest czynność 
jednorazowa i raczej pasowałoby 
użycie wyrazu "korzystało" - 
chyba, że źle odczytałam kontekst 
tego zdania. 

dotyczą poszczególnych lat, przy 
czym liczba ludności korzystającej 
z sieci kanalizacyjnej każdego 
roku, została ustalona na dzień 
31.XII danego roku. Na przestrzeni 
roku liczba ludności korzystającej 
z sieci kanalizacyjnej mogła się 
różnić (np. ze względu na to, że 
nowe przyłącza prowadzące do 
budynków były wykonywane w 
różnych miesiącach), dlatego nie 
został użyty wyraz „korzystało”. 

2.16. DIAGNOZA EKONOMICZNA 
GMIN JOF (GODÓW, MSZANA, 
ŚWIERKLANY) – KLUCZOWE 
WNIOSKI 

Na stronie 58 - jeżeli nie jest to 

tekst wtrącony z innego 

obowiązującego dokumentu - w 

części dotyczącej powiązań 

transportowych, przed wyrazem 

"autostrady" dodałabym wyraz 

"sąsiedztwa", gdyż to nie sama 

autostrada jako taka, ale właśnie 

jej sąsiedztwo wpływa na 

skomunikowanie gminy. 

 

Nie dokonano zmiany. 
Przytoczony tekst (obecnie strona 
62) jest częścią autorskiego 
opracowania, w związku z czym 
nie mamy możliwości ingerowania 
w jego treść. 

2.16. DIAGNOZA EKONOMICZNA 
GMIN JOF (GODÓW, MSZANA, 
ŚWIERKLANY) – KLUCZOWE 
WNIOSKI 

W ostatnim zdaniu tej części, jest 
błąd w nazwie Wodzisławia 
Śląskiego (zbędny myślnik). 

Uwzględniono. Dokonano 
poprawy (obecnie strona 62). 

4. CELE STRATEGICZNE, 
WYZWANIA, KIERUNKI DZIAŁAŃ, 
REZULTATY 

Na stronie 65, wśród celów 

strategicznych na czwartej pozycji 

wymieniono "Niedostosowanie 

społeczności..." - czy na pewno to 

jest celem? czy raczej celem 

mogłoby być zwiększenie 

kompetencji w zakresie cyfryzacji? 

 

Nie dokonano zmiany. Celem 
strategicznym jest „Godów gminą 
społecznie wrażliwą”, natomiast 
jednym z wyzwań w ramach tego 
celu „Niedostosowanie 
społeczności do rozwoju 
cyfryzacji, w tym szczególności 
seniorów” (obecnie strona 70). 
 

4. CELE STRATEGICZNE, 
WYZWANIA, KIERUNKI DZIAŁAŃ, 
REZULTATY 

Na stronie 66 w tytule celu jest 

literówka - w wyrazie 

"zaangażowanie" brakuje 

ostatniej literki; 

Uwzględniono. Dokonano 
poprawy (obecnie strona 71). 

4. CELE STRATEGICZNE, 
WYZWANIA, KIERUNKI DZIAŁAŃ, 
REZULTATY 

Na stronie 68, w drugim celu jest 

zwrot "...na wyzwania..." - czy nie 

byłoby odpowiedniej użyć zwrotu 

"do wyzwań"? 

 

Uwzględniono. Dokonano 
poprawy (obecnie strona 73). 

6. USTALENIA I REKOMENDACJE 
W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

Na stronie 73 w 6 linijce od góry 

chyba należy rozważyć odmianę 

nazwy "Jastrzębie-Zdrój"; 

 

Uwzględniono. Dokonano 
poprawy (obecnie strona 77). 

6. USTALENIA I REKOMENDACJE 
W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

Na stronie 74 w pierwszej 

kluczowej rekomendacji pomiędzy 

wyrazami "obszarach" i 

Uwzględniono. Dokonano 
poprawy (obecnie strona 77). 



"wysokich" chyba dobrze byłoby 

wstawić literkę "o" 

 

7. OBSZARY STRATEGICZNEJ 
INTERWENCJI 

Przedstawione w projekcie 

Strategii Rozwoju Gminy Godów 

na lata 2021-2027, regionalne OSI 

wymagają uzupełnienia o Obszar 

OSI – obszary cenne przyrodniczo. 

Ponadto regionalne OSI wymagają 

uzupełnienia poprzez wskazanie, 

jak kierunki działań dedykowane 

określonym OSI, wskazane w 

rozdziale 7. Przedsięwzięcia i 

terytorialny wymiar interwencji 

Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030”, 

realizowane są przez zapisy 

projektu strategii rozwoju gminy 

(np. w ramach celów i kierunków 

działań).  

Uwzględniono. Wprowadzono 
uzupełnienie str. 79-83. 

Załącznik 2. Zamierzenia, 
koncepcje i pomysły projektowe 

W ostatnich latach, była na 
terenie gminy bardzo prężnie 
prowadzona akcja wymiany 
kotłów na bardziej ekologiczne, 
montażu instalacji 
fotowoltaicznych, wprowadzenie 
różnych usprawnień dotyczących 
ekologii. Z najważniejszych rzeczy 
jednak które zostały pominięte 
jest modernizacja linii 
energetycznych. Na terenie gminy 
jest zainstalowanych wiele 
instalacji fotowoltaicznych, które 
mają problem z produkcją prądu z 
powodu starej infrastruktury 
energetycznej. Jaki jest sens 
inwestowania w nowe oświetlenia 
uliczne skoro np. Gołkowice ul. 
1maja, dworcowa, zimne doły, 
działają na jednym 
transformatorze i w słoneczne dni 
napięcie na liniach jest tak 
wysokie że instalacje 
fotowoltaiczne  nie działają, a 
wieczorem mieszkańcy siedzą jak 
przy świecach z powodu tak 
niskiego napięcia. Proszę przyjąć 
moją uwagę dotyczącą 
modernizacji sieci energetycznych 
w strategii rozwoju gminy na 
następne lata. Prośbę swą 
motywuje wielką biernością 
zakładu energetycznego mimo 
wielu stosowanych pism.  

Uwzględniono. Uzupełniono 

Załącznik 2. Zamierzenia, 

koncepcje i pomysły projektowe, 

Cel strategiczny 3. Godów gminą 

zapewniającą zieloną przyszłość 

dla nowych pokoleń dodając 

pozycję 5 Modernizacja sieci 

energetycznej. 

 
 



Załącznik 2. Zamierzenia, 
koncepcje i pomysły projektowe 

na stronie 83 wymieniono świetne 

cele strategiczne - czy można do 

nich dodać także "Mediacje jako 

sposób rozwiązywania konfliktów 

- alternatywa dla kłótni i sporów 

sądowych"? - bardzo uprzejmie 

proszę o rozważenie ujęcia 

tematu propagowania 

alternatywnych sposobów 

rozwiązywania sporów; 

Uwzględniono. Uzupełniono 
Załącznik 2. Zamierzenia, 
koncepcje i pomysły projektowe, 
Cel strategiczny 1. Godów gminą 
społecznie wrażliwą o pozycję 
Propagowanie alternatywnych 
sposobów rozwiązywania sporów 
– poz. 34 
 

2.7. BEZPIECZEŃSTWO Mając na uwadze informacje 

znajdujące się na str. 32 

przedmiotowego dokumentu w 

części dotyczącej przykładowych 

aktywności podejmowanych przez 

Urząd Gminy w Godowie w lata 

2017-2019, które miały na celu 

walkę z zagrożeniem 

powodziowym oraz poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców w 

tym zakresie, wnosimy komentarz 

do myślników i prosimy o 

doprecyzowanie w strategii: - 

trzeciego: w odniesieniu do 

podjętych działań dotyczących 

osuwającej się skarpy brzegowej, 

zleceniodawcą zadania z 2019 

roku pn.: „Wykonanie 

dokumentacji technicznej na 

odcinkowe zabezpieczenie lewego 

brzegu rzeki Lesznicy w km 1+500 

– 1+800 w m. Godów, było PGW 

Wody Polskie; siódmego: 

zleceniodawcą wykonania zadania 

w 2020 r. pn. „Odcinkowe 

zabezpieczenie lewego brzegu 

rzeki Lesznicy w km 1+500 – 

1+800 w m. Godów, było PGW 

Wody Polskie. 

Uwzględniono. W myślniku 
trzecim dodano fragment:  
zleceniodawcą zadania z 2019 
roku pn.: „Wykonanie 
dokumentacji technicznej na 
odcinkowe zabezpieczenie lewego 
brzegu rzeki Lesznicy w km 1+500 
– 1+800 w m. Godów było PGW 
Wody Polskie; 
W myślniku siódmym dodano 
fragment:  zleceniodawcą 
wykonania zadania w 2020 r. pn. 
„Odcinkowe zabezpieczenie 
lewego brzegu rzeki Lesznicy w 
km 1+500 – 1+800 w m. Godów, 
było PGW Wody Polskie. 

 


