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Godzianów, 14.09.2022 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników Konsultacji projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Godzianów na lata 2022-2030 

W dniach od 08.08.2022 r. do 11.09.2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Godzianów na lata 2022-2030. Dokument został udostępniony na stronie 

internetowej gminy. Chętni mogli również zapoznać się z dokumentem w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Godzianowie.  

Przeprowadzono również interaktywną ankietę konsultacyjną. Zadano w niej następujące pytania: 

 Czy strategia zawiera poprawnie skonstruowane cele? 

 Czy macie Państwo jakiekolwiek inne pomysły na rozwój naszej Gminy? Jeśli tak to jakie?  

 Czy macie Państwo uwagi do projektów zawartych w dokumencie? Jeśli tak, to jakie?  

 Jeśli uważacie Państwo, że Strategia zawiera jakiekolwiek błędy merytoryczne prosimy o 

ich wskazanie. 

Nie udzielono żadnej odpowiedzi. 

 

W trakcie opracowywania Strategii również przeprowadzono ankietę konsultacyjną. Poniżej 

zaprezentowano odpowiedzi na najistotniejsze pytania. Odpowiedzi uwzględniono w opracowanym 

dokumencie. 

Jakie są największe problemy naszej gminy? 

 udzielono 31 odpowiedzi (jedna osoba mogła wybrać kilka problemów); 
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zły stan dróg (90,3%)

słabe oświetlenie na ciągach drogowych (38,7%)

brak wystarczającej ilości obiektów opieki zdrowotnej
(6,5%)

brak dostępu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej
(22,6%)

zanieczyszczenie powietrza (3,2%)

słaby stan edukacji na poziomie podstawowym
(9,7%)

brak dostępu do Internetu (22,6%)

brak placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej
(12,9%)

brak chodników (35,5%)

brak ścieżek rowerowych (58,1%)

brak dostępu do infrastruktury kultury (12,9%)
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Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ 

na rozwój Gminy w latach 2022-2030. - udzielono 31 odpowiedzi; 

 
 

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Gminy w Godzianowie nie 

wpłynęły inne uwagi  
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udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi,
przygotowane tereny pod inwestycje 16,1%)

sprowadzenie do gminy dużego inwestora (32,3%)

budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji
(12,9%)

rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy
noclegowej i gastronomicznej (16,1%)

promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii (np. fotowoltaiki) (35,5%)

budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz
ciągów pieszo-rowerowych (71%)

rozwój transportu publicznego (9,7%)

poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni
publicznych (rynku, placów, skwerów, miejsc spotkań)

(41,9%)

rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób starszych i
chorych (opieka, rehabilitacja) (6,5%)

zwiększenie dostępności do programów mających na celu
zmniejszenie bezrobocia i patologii (3,2%)

poprawa dostępu do opieki zdrowotnej  poprzez
zwiększenie ilości obiektów opieki zdrowotnej (12,9%)

poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki
społecznej (0%)

modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół
(16,1%)

promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i
gospodarcza (12,9%)

rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)
(22,6%)

rozwój usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną (przez Internet) (19,4%)

wspieranie innowacji i rozwój eksportu usług i produktów
(6,5%)

sprawny urząd i samorząd gminny (25,8%)

rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw
rolnych i przemysłu przetwórczego (22,6%)

wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych,
sportowych (25,8%)


