
Informacja Wójta Gminy Goleszów 
z dnia 21 czerwca 2016 r. 

o wynikach konsultacji z mieszka cami Gminy Goleszów 
projektu Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026 

 
Na podstawie zarz dzenia nr 0050.101.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 1 czerwca 2016 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka cami Gminy Goleszów w dniach od 2 czerwca 2016 r. 
do 20 czerwca 2016 r. przeprowadzono konsultacje projektu Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 
2016-2026, w celu zebrania uwag, wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.  
 

W formie elektronicznej og oszenie o konsultacjach wraz z projektem Strategii rozwoju gminy 
Goleszów na lata 2016-2026 i formularzem ankiety konsultacyjnej zosta o zamieszczone na stronie 
www.goleszow.pl w zak adce Konsultacje spo eczne oraz w Aktualno ciach, a w wersji papierowej 
dokumenty te by y dost pne w sekretariacie Urz du Gminy Goleszów. 
 

W wyznaczonym terminie wp yn y 3 ankiety konsultacyjne, w których wniesiono cznie 18 uwag 
dotycz cych nast puj cych cz ci strategii: 
1) cz ci analitycznej: 

a) 1.2 Uwarunkowania zewn trzne w wymiarze strategicznym; 
b) 2.2 Charakterystyki poszczególnych miejscowo ci - Godziszów; 
c) 2.4 Ukszta towanie terenu; 
d) 2.8 Infrastruktura techniczna; 
e) 3.3 Sport i rekreacja; 
f) 3.7 Zdrowie i pomoc spo eczna; 
g) 5. Analiza SWOT 

2) cz ci realizacyjnej - 9.1. Cele Operacyjne: 
a)  I.1 Wzmocnienie wi zi w lokalnych spo eczno ciach poszczególnych miejscowo ci gminy; 
b) III.4 Aktywna promocja gminy oraz poprawa dost pu do informacji turystycznej; 
c) IV.1 Odnowa struktury przestrzennej i przestrzeni ogólnodost pnych w centrach miejscowo ci 
d) IV.2 Rozbudowa oraz modernizacja sieci dróg gminnych, poprawa jako ci dróg powiatowych, 

odbudowa komunikacji kolejowej i zadanie IV.2.2; 
e) IV.3 Rozwój odnawialnych róde  energii; 
f) IV.4.Uporz dkowana gospodarka wodno- ciekowa i zadanie IV.4.1. 

 
Po przeanalizowaniu wszystkich uwag i proponowanych zmian uznano za zasadne: 

1) na str. 19 strategii w cz ci analitycznej 2.4 Ukszta towanie terenu - dopisa , e formy osuwiskowe 
wyst puj  równie  w cz ci pó nocnej gminy; 

2) na str. 54 strategii dla celu strategicznego III: Rozwój potencja u turystycznego, rekreacyjnego  
i sportowego w pozycji III.3.9 tabeli zmieni  nazw  zadania na „Budowa boisk w Kisielowie  
i Dzi gielowie”; 

3) na str. 57 strategii dla celu strategicznego IV: Efektywne wykorzystanie rodowiska i przestrzeni 
fizycznej , ochrona przyrody i krajobrazu w pozycji IV.4.1. tabeli zmieni  nazw  zadania na 
„Budowa kanalizacji w Cisownicy, Dzi gielowie, Ba anowicach, Kozakowicach Dolnych, 
Kozakowicach Górnych, Kisielowie i Godziszowie”. 

 
Zgodnie z § 1 ust. 18 uchwa y nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka cami Gminy Goleszów 
informacja o wynikach konsultacji: 
1) przedstawiona zostanie mieszka com Gminy poprzez: wywieszenie na tablicy og osze  Urz du 

Gminy, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urz du Gminy  
w terminie do 4 lipca 2016 r. oraz opublikowanie w najbli szym numerze Panoramy Goleszowskiej; 

2) przed ona zostanie Radzie Gminy Goleszów w materia ach na sesj  w dniu 29 czerwca 2016 r. 
 
Opracowa a: 
Gra yna Por bska-Jochacy – Zast pca Wójta 
 

       Wójt Gminy Goleszów 
           Krzysztof Glajcar 


