
Lp. 

Podmiot zgłaszający / 
znak pisma / 

numer dokumentu / 
 

Część projektu „Strategii 
Rozwoju Gminy 

Ożarowice na lata 2023-
2030” do, której odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi: 
Propozycja zmiany / Uzasadnienie / 

Wyjaśnienie: 

 
Informacja o uwzględnieniu uwagi 

1 Osoba prywatna 

Utworzenie parku  

w Ożarowicach  

i Tąpkowicach,  

(strona 95) 

Mieszkańcy Gminy Ożarowice mają nieopodal lasy w których rosną 

wszystkie typowe drzewa iglaste i liściaste. Park powinien być oparty na 

ciekawych gatunkach drzew i krzewów. Powinien spełniać funkcje 

ozdobne, rekreacyjne i reprezentacyjne. 

Utworzenie parku w Ożarowicach 

który będzie także ogrodem 

botanicznym ze specjalną kolekcją 

drzew i krzewów. Oprócz 

standardowych gatunków takich jak 

lipy, dęby czy brzozy coś 

niecodziennego jak np. tulipanowiec, 

katalpa, platan, klon palmowy, 

judaszowiec, oliwnik wąskolistny, 

migdałek trójklapowy, wierzba 

sachalińska, sosna górska. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Zwracamy 

uwagę, że zaprezentowana  na 

stronach 93 – 95 Strategii, krótka 

charakterystyka, dotyczy tylko 

przykładowych i  wybranych 

przedsięwzięć, spośród wielu 

wskazanych w Strategii kierunków 

działań. Są to jedynie przykładowe  

i zidentyfikowane na etapie prac 

warsztatowych nad Strategią, 

przedsięwzięcia, które jak wskazano 

wymagają weryfikacji istniejących 

uwarunkowań planistycznych, w tym 

realnych możliwości 

zagospodarowania obszarów, zgodnie 

z potrzebami rozwojowymi  

i możliwościami Gminy. Uwaga 

dotyczy podjęcia działań na poziomie 

operacyjnym, a nie strategicznego 

wyznaczania obszarów i kierunków 

działań. Jednocześnie wskazujemy, że 

postulowane przedsięwzięcie jest 

zgodne z zapisami Strategii i wpisuje 

się w Cel strategiczny C 3. Kreowanie 

zrównoważonego rozwoju  

w przestrzeni publicznej, środowisku, 

rolnictwie oraz Kierunki działań:  K 10. 

Ochrona środowiska i adaptacja do 

zmian klimatycznych;   

K 11. Wsparcie działań na rzecz 

rozwoju przestrzennego, w tym 

budowa, rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury. 



2 Osoba prywatna 

Budowa dróg 

rowerowych na trasie: 

Brynica - Pyrzowice (ul. 

Szczotki, ul. Tarnogórska, 

ul. Klonowa), Tąpkowice  

- Zendek oraz Ożarowice  

- skrzyżowanie z DK78  

w Sączowie, 

(strona 95) 

Najbardziej niebezpieczną dla rowerzystów na terenie gminy Ożarowice 

jest droga krajowa nr 78. Budowa drogi rowerowej powinna być 

priorytetem właśnie w tym miejscu. 

Budowa także drogi rowerowej na 

trasie Świerklaniec -Celiny (ul. Dolna, 

ul. Zwycięstwa, ul. Męczenników) 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Zwracamy 

uwagę, że zaprezentowana  na 

stronach 93 – 95 Strategii, krótka 

charakterystyka, dotyczy tylko 

przykładowych i  wybranych 

przedsięwzięć, spośród wielu 

wskazanych w Strategii kierunków 

działań. Są to jedynie przykładowe  

i zidentyfikowane na etapie prac 

warsztatowych nad Strategią, 

przedsięwzięcia, które jak wskazano 

wymagają weryfikacji istniejących 

uwarunkowań planistycznych, w tym 

realnych możliwości 

zagospodarowania obszarów, zgodnie 

z potrzebami rozwojowymi  

i możliwościami Gminy. Uwaga 

dotyczy podjęcia działań na poziomie 

operacyjnym, a nie strategicznego 

wyznaczania obszarów i kierunków 

działań. Jednocześnie wskazujemy, że 

postulowane przedsięwzięcie jest 

zgodne z zapisami Strategii i wpisuje 

się w Cel strategiczny C 3. Kreowanie 

zrównoważonego rozwoju w 

przestrzeni publicznej, środowisku, 

rolnictwie oraz Kierunek działań K 11. 

Wsparcie działań na rzecz rozwoju 

przestrzennego, w tym budowa, 

rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury. 



3 Osoba prywatna 

Utworzenie rynku  

w Ożarowicach, 

Budowa mieszkań 

komunalnych  

w Ożarowicach, 

Budowa ratusza (siedziba 

instytucji i jednostek 

organizacyjnych Gminy), 

(strona 95) 

Powinna powstać kompleksowa inwestycja obejmująca utworzenie rynku 

wraz z budową ratusza i mieszkań komunalnych które będzie przyszłym 

centrum Gminy. 

Utworzenie nowej centralnej dzielnicy 

Ożarowic zbudowanej według zasad 

nowego urbanizmu. Zabudowa 

kwartałowa z centralnym rynkiem, 

ratuszem i mieszkaniami. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Zwracamy 

uwagę, że zaprezentowana  na 

stronach 93 – 95 Strategii, krótka 

charakterystyka, dotyczy tylko 

przykładowych i  wybranych 

przedsięwzięć, spośród wielu 

wskazanych w Strategii kierunków 

działań. Są to jedynie przykładowe  

i zidentyfikowane na etapie prac 

warsztatowych nad Strategią, 

przedsięwzięcia, które jak wskazano 

wymagają weryfikacji istniejących 

uwarunkowań planistycznych, w tym 

realnych możliwości 

zagospodarowania obszarów, zgodnie 

z potrzebami rozwojowymi  

i możliwościami Gminy. Uwaga 

dotyczy podjęcia działań na poziomie 

operacyjnym, a nie strategicznego 

wyznaczania obszarów i kierunków 

działań. Jednocześnie wskazujemy, że 

postulowane przedsięwzięcie jest 

zgodne z zapisami Strategii i wpisuje 

się w Cel strategiczny C 3. Kreowanie 

zrównoważonego rozwoju  

w przestrzeni publicznej, środowisku, 

rolnictwie oraz Kierunek działań K 11. 

Wsparcie działań na rzecz rozwoju 

przestrzennego, w tym budowa, 

rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury. 



4 Osoba prywatna 

Modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie 

Gminy Ożarowice. 

(strona 95) 

Zakup latarni wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Gmina powinna postawić na 

ekologiczne rozwiązania w dobie 

rosnących kosztów energii. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Zwracamy 

uwagę, że zaprezentowana  na 

stronach 93 – 95 Strategii, krótka 

charakterystyka, dotyczy tylko 

przykładowych i  wybranych 

przedsięwzięć, spośród wielu 

wskazanych w Strategii kierunków 

działań. Są to jedynie przykładowe  

i zidentyfikowane na etapie prac 

warsztatowych nad Strategią, 

przedsięwzięcia, które jak wskazano 

wymagają weryfikacji istniejących 

uwarunkowań planistycznych, w tym 

realnych możliwości 

zagospodarowania obszarów, zgodnie 

z potrzebami rozwojowymi  

i możliwościami Gminy. Uwaga 

dotyczy podjęcia działań na poziomie 

operacyjnym, a nie strategicznego 

wyznaczania obszarów i kierunków 

działań. Jednocześnie wskazujemy, że 

postulowane przedsięwzięcie jest 

zgodne z zapisami Strategii i wpisuje 

się w Cel strategiczny C 3. Kreowanie 

zrównoważonego rozwoju  

w przestrzeni publicznej, środowisku, 

rolnictwie oraz Kierunki działań:  K 10. 

Ochrona środowiska i adaptacja do 

zmian klimatycznych;  K 11. Wsparcie 

działań na rzecz rozwoju 

przestrzennego, w tym budowa, 

rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury. 



5 Osoba prywatna 

CEL STRATEGICZNY 1 

Stymulowanie wzrostu 

gospodarczego przez 

zwiększanie atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz rozwój 

lokalnej 

przedsiębiorczości 

(strona 58) 

Rozszerzenie Strefy Aktywności Gospodarczej o nowe tereny przy trasie 

planowanej obwodnicy drogi krajowej nr 78. Plan i budowa nowej 

infrastruktury pod tereny inwestycyjne. Budowa obwodnicy to 

niesamowita okazja do wykorzystania przyległych terenów. Gmina 

Ożarowice ma szansę na duże inwestycje z branży logistycznej czy 

przemysłowej. 

Nowe tereny inwestycyjne to nowe 

miejsca pracy. Gmina powinna 

zabiegać o dostosowanie budowy 

nowej drogi pod duże inwestycje 

gospodarcze takie jak budowa 

centrów logistycznych czy zakładów 

produkcyjnych. Gmina Ożarowice ma 

świetną lokalizacje i może być 

atrakcyjnym miejscem dla 

inwestorów oferując odpowiednią 

infrastrukturę. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Uwaga dotyczy 

podjęcia działań na poziomie 

operacyjnym, a nie strategicznego 

wyznaczania obszarów i kierunków 

działań. Jednocześnie wskazujemy, że 

postulowane przedsięwzięcie jest 

zgodne z zapisami Strategii i wpisuje 

się w Cel strategiczny C 1.  

Stymulowanie wzrostu gospodarczego 

przez zwiększanie atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości i Kierunek działań  

K 1.  Kreowanie wzrostu 

przedsiębiorczości i innowacji, a także 

wpisuje się w Cel strategiczny  

C 3. Kreowanie zrównoważonego 

rozwoju w przestrzeni publicznej, 

środowisku, rolnictwie oraz Kierunek 

działań K 11. Wsparcie działań na rzecz 

rozwoju przestrzennego, w tym 

budowa, rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury. 



6 Osoba prywatna 

CEL STRATEGICZNY 1 

Stymulowanie wzrostu 

gospodarczego przez 

zwiększanie atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz rozwój 

lokalnej 

przedsiębiorczości 

(strona 58) 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości powinien bazować na sprawdzonych 

rozwiązaniach. Wiele gmin tworzy Inkubatory Przedsiębiorczości czyli 

podmiot, który oferuje swoją osobowość prawną tym, którzy mają pomysł 

na firmę, ale nie mają środków lub wiedzy umożliwiających założenie  

1 prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Utworzenie Ożarowickiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Uwaga dotyczy 

podjęcia działań na poziomie 

operacyjnym, a nie strategicznego 

wyznaczania obszarów i kierunków 

działań. Jednocześnie wskazujemy, że 

postulowane przedsięwzięcie jest 

zgodne z zapisami Strategii i wpisuje 

się w Cel strategiczny C 1.  
Stymulowanie wzrostu gospodarczego 

przez zwiększanie atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości i Kierunek działań  

K 1.  Kreowanie wzrostu 

przedsiębiorczości i innowacji .   



7 Osoba prywatna 

Wśród inicjatywy 

najbardziej potrzebnych 

mieszkańcom, 

respondenci wymieniają: 

- tworzenie nowych 

miejsc pracy, 

- przygotowanie 

terenów pod inwestycje 

gospodarcze  

i mieszkaniowe, 

(strona 48) 

Ożarowice powinny wykorzystać potencjał lotniska i dostosować 

inwestycje w infrastrukturę pod firmy z branży lotniczej. To może przynieść 

wiele miejsc pracy. 

Gmina Ożarowice może utworzyć lub 

przekształcić część Strefy Aktywności 

Gospodarczej w Ożarowicką Dolinę 

Lotniczą. Gmina powinna starać się 

pozyskać inwestycje z branży lotniczej 

tak jak to robią na przykład  

w Rzeszowie-Jasionce. Lokalizacja 

Ożarowic sprzyja powstawaniu 

zakładów pracy produkujących części 

do samolotów. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Zmiana stanowi 

ingerencję w strukturę postawionych 

pytań i odpowiedzi udzielonych przez 

respondentów na zadane pytania. 

Uwaga nie odnosi się do zawartej 

treści i dotyczy podjęcia działań na 

poziomie operacyjnym, a nie 

strategicznego wyznaczania obszarów  

i kierunków działań. Jednocześnie 

wskazujemy, że postulowane 

przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 

Strategii i wpisuje się w Cel 

strategiczny C 1.  Stymulowanie 

wzrostu gospodarczego przez 

zwiększanie atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości i Kierunek działań  

K 1.  Kreowanie wzrostu 

przedsiębiorczości i innowacji, a także 

wpisuje się w Cel strategiczny  

C 3. Kreowanie zrównoważonego 

rozwoju w przestrzeni publicznej, 

środowisku, rolnictwie oraz Kierunek 

działań K 11. Wsparcie działań na rzecz 

rozwoju przestrzennego, w tym 

budowa, rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury. 



8 Osoba prywatna 

Utworzenie parku  

w Ożarowicach  

i Tąpkowicach,  

(strona 95) 

Nowe tereny zielone powinny także uwzględniać w planach akweny 

wodne. 
Inwestycja w oczka wodne w parkach. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Zwracamy 

uwagę, że zaprezentowana  na 

stronach 93 – 95 Strategii, krótka 

charakterystyka, dotyczy tylko 

przykładowych i  wybranych 

przedsięwzięć, spośród wielu 

wskazanych w Strategii kierunków 

działań. Są to jedynie przykładowe  

i zidentyfikowane na etapie prac 

warsztatowych nad Strategią, 

przedsięwzięcia, które jak wskazano 

wymagają weryfikacji istniejących 

uwarunkowań planistycznych, w tym 

realnych możliwości 

zagospodarowania obszarów, zgodnie 

z potrzebami rozwojowymi  

i możliwościami Gminy. Uwaga 

dotyczy podjęcia działań na poziomie 

operacyjnym, a nie strategicznego 

wyznaczania obszarów i kierunków 

działań. Jednocześnie wskazujemy, że 

postulowane przedsięwzięcie jest 

zgodne z zapisami Strategii i wpisuje 

się w Cel strategiczny C 3. Kreowanie 

zrównoważonego rozwoju  

w przestrzeni publicznej, środowisku, 

rolnictwie oraz Kierunki działań:  K 10. 

Ochrona środowiska i adaptacja do 

zmian klimatycznych;   

K 11. Wsparcie działań na rzecz 

rozwoju przestrzennego, w tym 

budowa, rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury.   



9 Osoba prywatna Nie dotyczy 

Proszę wziąć udział w Projekcie „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. 

Żubry byłyby dokarmiane przez Lasy Państwowe. Dodatkowo można 

utworzyć wokół pasiek kilkukilometrowy obszar na którym zabroniona 

byłaby wycinka drzew oraz polowania 

Nie dotyczy 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Uwaga nie 

odnosi się do zawartej treści i dotyczy 

realizacji projektu z zakresu ochrony 

środowiska przyrodniczego, czyli 

działań na poziomie operacyjnym,  

a nie strategicznego wyznaczania 

obszarów i kierunków działań. 

Jednocześnie wskazujemy, że 

postulowane przedsięwzięcie jest 

zgodne z zapisami Strategii i wpisuje 

się w Cel strategiczny C 3. Kreowanie 

zrównoważonego rozwoju  

w przestrzeni publicznej, środowisku, 

rolnictwie oraz Kierunek działań K 10. 

Ochrona środowiska i adaptacja do 

zmian klimatycznych. 



10 Osoba prywatna 

3.4 Wnioski z diagnozy na 

podstawie badań 

ankietowych i wywiadów 

eksperckich 

Strony 33-49 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na 24 mieszkańcach Gminy, co 

stanowi jedynie 0,4% ogółu mieszkańców Gminy Ożarowice. Taki odsetek 

badanych jest niereprezentatywny zarówno pod względem ilościowym jak 

i jakościowym (tj. cech społeczno - demograficznych: wiek, wykształcenie 

itp.). Cały dokument Strategii w różnych jego częściach powołuje się na 

wyniki tych badań, niestety przez ich niereprezentatywność wnioski  

i dalsze działania (analiza SWOT oraz cele operacyjne Strategii) mogą 

okazać się nieodpowiadające realnym potrzebom i oczekiwaniom 

Mieszkańców. 

Objęcie badaniami co najmniej 20% 

Mieszkańców Gminy w ramach 

wywiadów bezpośrednich a nie za 

pomocą ankiety internetowej  

i wyciągnięcie na tej podstawie 

stosownych wniosków, które będą 

rzutowały na Strategię rozwoju Gminy 

i odpowiadały na potrzeby 

Mieszkańców Gminy. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Zgodnie  

z zapisami z Ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 

przedmiotowa Strategia obejmuje 

wnioski z przeprowadzonej diagnozy. 

Ponadto jak wskazano w Strategii,  

w tym w szczególności w rozdziale 2. 

Metodologia,  diagnoza aktualnych 

warunków rozwojowych została 

przeprowadzona na podstawie analizy 

porównawczej zachodzących na 

terenie Gminy tendencji i trendów  

z uwzględnieniem danych 

statystycznych, analizy i identyfikacji 

specyficznych uwarunkowań oraz 

lokalnych potencjałów Gminy, gdzie 

pozyskano wiarygodne i aktualne dane 

liczbowe charakteryzujące 

poszczególne potencjały 

analizowanych obszarów. W 

uzupełnienia pozyskanych w ten 

sposób informacji, przeprowadzono 

spotkania konsultacyjne, o charakterze 

warsztatów strategicznych oraz analizy 

poziomu zadowolenia i jakości życia, 

kierunków preferowanych działań i ich 

rezultatów, mocnych i słabych stron 

oraz szans i zagrożeń postrzeganych 

przez mieszkańców Gminy i innych 

interesariuszy. Przeprowadzono także 

analizę SWOT, która została wykonana 

na podstawie zebranych danych 

statystycznych i badań ilościowych, 

ponadto wykorzystano wyniki 

przeprowadzonego procesu 

partycypacyjnego w formie badań 

sondażowych i spotkań 

konsultacyjnych o charakterze 

warsztatów strategicznych.  Powyższe 

wskazuje niezbicie, że badania 

ankietowe nie były głównym 

narzędziem przeprowadzonej 

diagnozy, a jednym z wielu 

zastosowanych narzędzi.     



11 Osoba prywatna 

Misja: 

MISJĄ GMINY 

OŻAROWICE JEST 

AKTYWIZOWANIE 

DZIAŁAŃ W SFERACH 

SPOŁECZNEJ, 

PRZESTRZENNEJ, 

GOSPODARCZEJ, A TAKŻE 

KAŻDEJ INNEJ, KTÓRE 

PRZY WYKORZYSTANIU 

POSIADANYCH 

POTENCJAŁÓW, 

DOPROWADZĄ DO 

ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO, 

WSZYSTKICH 

PODMIOTÓW  

I SEKTORÓW 

DZIAŁAJĄCYCH NA 

TERENIE I NA RZECZ 

GMINY OŻAROWICE. 

Strona 56 i dalsze 

Zaprezentowana misja jest zbyt ogólna, nierealna i nie odpowiada cechom 

i metodologii tworzenia misji, stwierdzenia zawarte w misji: „a także każdej 

innej" lub „wszystkich" udowadniają, że twórcy strategii powinni 

zrewidować zaproponowaną Misję aby stała się faktycznym kierunkiem 

rozwoju Gminy 

Redefinicja Misji Gminy Ożarowice 

(obawiam się, że razem z redefinicją 

Misji również redefinicja całej 

Strategii). 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Merytorycznie 

nieuzasadnionym, a także 

metodologicznie błędnym, jest zarzut 

zbyt ogólnej Misji. Strategia Rozwoju 

Gminy jest dokumentem 

przekrojowym a nie sektorowym,  

a Misja ze swej definicji określa 

naczelny kierunek rozwoju, w którym 

zmierza Gmina w założonej 

perspektywie czasowej. Z tym 

podstawowym założeniem 

metodologicznym, zgodne są zapisy 

zawarte w Strategii, w tym w 

szczególności w rozdziale 5. Wizja  

i misja rozwoju Gminy Ożarowice.   

Ponadto zgodnie z zapisami z Ustawy  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 

r. poz. 559), doprecyzowanym 

elementem realizacji Strategii są 

kolejno Cele strategiczne oraz Kierunki 

działań podejmowanych dla 

osiągnięcia celów strategicznych,  

a następnie oczekiwane rezultaty 

planowanych działań, czy też model 

struktury funkcjonalno-przestrzennej, 

ustalenia i rekomendacje w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej, obszary strategicznej 

interwencji, czy też system realizacji  

i ramy finansowe. W tym katalogu nie 

jest zawarta Misja. 

 



12 Osoba prywatna 

Tabela 22 Cele 

strategiczne, kierunki  

i zakresy działań Strona 

63 i dalsze 

Określone w dokumencie działania nie są swoiste, dedykowane Gminie 

Ożarowice. Czytając te cele i zakresy działań można by przyporządkować 

do każdej Gminy w Polsce. Brakuje KONKRETNYCH działań z określeniem 

czasu i efektów. 

Redefinicja, skonkretyzowanie 

działań. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Zmiana stanowi 

ingerencję w ustaloną strukturę 

rozdziału 6 Cele strategiczne i kierunki 

działań, będącego konsekwencją 

przeprowadzonej diagnozy, oraz  

ustalonej Wizji i Misji. Jak już 

wyjaśniano powyżej, przeprowadzono 

badanie bilansu strategicznego oraz 

analizę SWOT, która została wykonana 

na podstawie zebranych danych 

statystycznych i badań ilościowych, 

ponadto wykorzystano wyniki 

przeprowadzonego procesu 

partycypacyjnego w formie badań 

sondażowych i spotkań 

konsultacyjnych o charakterze 

warsztatów strategicznych.  Powyższe 

wskazuje niezbicie, że wnioski  

z diagnozy oraz korespondujące z nimi 

Cele strategiczne, Kierunki i zakresy 

działań są dedykowane Gminie 

Ożarowice. Są one zbieżne  

z ogólnymi tendencjami dla gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich 

znajdujących się w bezpośrednim 

otoczenia Aglomeracji Śląskiej czy też 

np. całego obszaru Lokalnej Grupy 

Działania „Brynica to nie granica”. 

Reasumując w tabeli 22 Cele 

strategiczne, kierunki i zakresy działań, 

- przyjęto adekwatne do 

przeprowadzonej diagnozy, kierunki 

działań oraz wskazano ich 

przykładowe zakresy. Ponadto w tabeli 

23 Cele strategiczne, kierunki 

działania, oczekiwane rezultaty,  

- określono oczekiwane rezultaty, 

wskaźniki oceny i oczekiwane trendy,  

a w tabeli 24 Cele strategiczne, 

kierunki działań i źródła finansowania 

w ramach finansowych 2022 – 2030,  

- wskazano ramy czasowe do 2023 

roku.              



13 Osoba prywatna 
Niespójności  

w dokumencie Strategii 
Nie ma tutaj miejsca aby opisać wszystkie niespójności. 

Nie podchodzenie do tego ważnego 

dokumentu na zasadzie: „jak już jest 

to trzeba go przyjąć" tylko pochylić się 

nad Nim jako ważnym, kierunkowym 

scenariuszem działania określającym 

potencjały Gminy i oczekiwania 

Mieszkańców. Eliminacji 

krzywdzącego, stereotypowego 

myślenia o Gminie jako „Największym 

parkingu Aglomeracji". 

Uwaga została w części uwzględniona, 

skorygowano zauważone niespójności. 

Jednocześnie podkreślamy, że wnioski 

wyciągnięte z przeprowadzonej 

diagnozy, stały się punktem wyjścia do 

określenia Wizji, Misji, Celów 

strategicznych, Kierunków działań oraz 

ich planowanego zakresu. Znalazło to 

również swoje odzwierciedlenie  

w oczekiwanych rezultatach 

planowanych działań, 

uwarunkowaniach funkcjonalnych  

i przestrzennych, systemie realizacji 

oraz proponowanych ramach 

finansowych i źródłach finansowania. 

Planowane działania zostały oparte na 

zidentyfikowanych potrzebach  

i problemach. Poszczególne zadania 

wyznaczone w ramach celów 

strategicznych są adekwatne do 

problemów i potrzeb 

zdiagnozowanych wśród społeczności 

Gminy Ożarowice, w związku  

z powyższym nie ma mowy (cytując 

autora uwagi)  o Gminie Ożarowice 

jako „największym parkingu 

Aglomeracji". Założone Wizja i Misja, 

czy też przyjęte do realizacji Cele 

Strategiczne i Kierunki działań, są tego 

wyrazem, a ich efekty nie są rozłączne, 

a wręcz przeciwnie – są 

komplementarne, wzajemnie się 

przenikają i uzupełniają, dzięki czemu 

możliwe będzie uzyskanie efektu 

synergii, prowadzącego do 

zrównoważonego rozwoju Gminy 

Ożarowice.  
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Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie,  

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Gliwicach  

ul. Sienkiewicza 2  

44-100 Gliwice 

 

Pismo znak:  

GL.RZP.0800.50.2022.KP 

Nie dotyczy 

Zgodnie z art.  326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. 

U. 2022 poz. 2625 ze zm.) w strategii rozwoju gminy należy uwzględnić 

ustalenia zawarte w dokumentach planistycznych, o których mowa w art. 

315 pkt 1-3.  

Ponadto informujemy, że dobiega końca proces kolejnej aktualizacji Plan 

Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.     

 

Nie dotyczy 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 
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Urząd Metropolitalny 

Górnośląsko-

Zagłębiowskiej 

Metropolii 

ul. Barbary 21A,  

40-053 Katowice 

 

Pismo znak 

SP.044.1.1.2023 

RKW-0226/2023 

„a także Programem 

Działań Strategicznych 

Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii 

do roku 2022” – str.8 

16.12.2022 r. została uchwalona Strategia Rozwoju Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. 

(uchwała nr XLIX/367/2022 wraz z dokumentem udostępniona na stronie 

internetowej https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/129654/uchwala-nr-

xlix-367-2022). 

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 10e. 

ust. 2 strategia gminna ma być spójna z dokumentem o charakterze 

ponadlokalnym tj. Strategią Rozwoju GZM. 

 

„a także Strategią Rozwoju 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii na lata 2022-2027  

z perspektywą do 2035 r.” 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 

 

https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/129654/uchwala-nr-xlix-367-2022
https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/129654/uchwala-nr-xlix-367-2022
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Urząd Metropolitalny 

Górnośląsko-

Zagłębiowskiej 

Metropolii 

ul. Barbary 21A,  

40-053 Katowice 

 

Pismo znak 

SP.044.1.1.2023 

RKW-0226/2023 

„W związku z trwającym 

procesem 

przygotowywania 

docelowej Strategii 

Rozwoju Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii 

na okres do 2027 roku  

z perspektywą do 2035 

r…” - str. 126-128 

16.12.2022 r. została uchwalona Strategia Rozwoju Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. 

(uchwała nr XLIX/367/2022 wraz z dokumentem udostępniona na stronie 

internetowej https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/129654/uchwala-nr-

xlix-367-2022). 

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 10e. 

ust. 2 strategia gminna ma być spójna z dokumentem o charakterze 

ponadlokalnym tj. Strategią Rozwoju GZM. 

 

W treści dotyczącej spójności Strategii 

Rozwoju Gminy Ożarowice ze 

strategiami ponadlokalnymi należy 

uwzględnić obowiązujący dokument 

strategiczny tj. Strategię Rozwoju 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii na lata 2022-2027  

z perspektywą do 2035 r. 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 

 

https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/129654/uchwala-nr-xlix-367-2022
https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/129654/uchwala-nr-xlix-367-2022
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Zarząd Województwa 

Śląskiego 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, 

ul. Ligonia 46, 40-037 

Katowice 

 

Załącznik do Uchwały Nr 

43/391/VI/2023 Zarządu 

Województwa Śląskiego 

z dnia 12.01.2023 r. 

Nie dotyczy 

Projekt dokumentu uwzględnia częściowo zapisy dotyczące regionalnych 

Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) zidentyfikowanych w Strategii 

Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030".  

Zawarte w projekcie Strategii Rozwoju 

Gminy Ożarowice na lata 2023 - 2030 

zapisy dotyczące regionalnych OSI 

wymagają uzupełnienia poprzez 

wskazanie, jak kierunki działań 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). 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 
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Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

1. Wprowadzenie, str. 5. 

Nadrzędnym aktem 

prawnym 

zobowiązującym 

samorządy do 

prowadzenia polityki 

rozwoju jest Ustawa  

o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz.U.  

z 2021 r. poz.1057). 

Zgodnie z art. 3 tej 

ustawy, politykę rozwoju 

prowadzą Rada Ministrów 

- w skali kraju; samorząd 

województwa - w skali 

regionu oraz samorząd 

powiatowy i gminny  

- w skali lokalnej. 

Art. 3 pkt. 2a) mówi jeszcze o związkach metropolitalnych, które nie 

zostały wymienione w tekście. 

Proponujemy dopisanie związku 

metropolitalnego w przedmiotowym 

fragmencie. 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 
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Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

1. Wprowadzenie, str. 5. 

Ustawa o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559). 

Jest nowszy publikator - Dz.U. 2023 poz. 40.  

 

Proszę o ponowną weryfikację 

poprawności publikatora. 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 
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Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

1. Wprowadzenie, str. 5. 

 obszary strategicznej 

interwencji określone 

w strategii rozwoju 

województwa, o której 

mowa w art. 11 ust. 1 

ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r.  

o samorządzie 

województwa (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1668 

oraz z 2021 r. poz. 

1038), wraz  

z zakresem 

planowanych działań; 

Jest nowszy publikator - Dz.U. 2022 poz. 2094.  

 

Proszę o ponowną weryfikację 

poprawności publikatora. 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 

 



21 

Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

3. Wnioski z diagnozy 

społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej Gminy 

Ożarowice, str. 10. 

Liczba mieszkańców 

wynosi 5868 osób. 

3.2 Wnioski z diagnozy  

i identyfikacja 

specyficznych 

uwarunkowań oraz 

lokalnych potencjałów 

Gminy Ożarowice  

w sferze społecznej  

i gospodarczej, str. 12 

Według danych na dzień 

31.12.2021r. Gminę 

Ożarowice zamieszkiwało 

5868 osób. 

Tabela 1 Struktura 

ludności w odniesieniu do 

danych dla województwa 

– liczba ludności gminy 

Ożarowice. 

Oraz 

Tabela 2 Ludność wg płci 

dla Gminy Ożarowice  

w latach 2016-2021 – 

liczba ludności w latach 

2020 oraz 2021. 

Proszę o ponowną weryfikację poprawności danych. 

 

Wg. Banku Danych Lokalnych  

w gminie Ożarowice na dzień 31 

grudnia 2021 r. zamieszkiwało 5909 

osób (mężczyzn: 2 875 oraz kobiet: 3 

034) również w 2020 r. liczba 

mieszkańców jest inna. 

Uwaga została przenalizowana, 

zweryfikowano poprawności danych,  

dotyczących ludności Gminy 

Ożarowice, wyjaśniamy, że dane 

dotyczące liczby ludności w Gminie 

Ożarowice, opierają się na danych 

własnych z ewidencji ludności i ze 

względu na zastosowaną metodologię 

zawsze będą się nieznacznie różnić od 

danych z Banku Danych Lokalnych czy 

portalu http://swaid.stat.gov.pl. 

Ponadto skorygowano zapisy 

dotyczące źródeł danych pod 

przytaczanymi tabelami, tak żeby nie 

budziły wątpliwości interpretacyjnych.  

   

http://swaid.stat.gov.pl/
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Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

3. Wnioski z diagnozy 

społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej Gminy 

Ożarowice, str. 11 

Przez teren Gminy 

przebiega rewitalizowana 

linia kolejowa nr 182 

relacji Zawiercie – 

Tarnowskie, która będzie 

stanowić ważne 

połączenie 

komunikacyjne. 

Proszę o korektę zdania. 

Przez teren Gminy przebiega 

rewitalizowana linia kolejowa nr 182 

relacji Zawiercie – Tarnowskie Góry, 

która będzie stanowić ważne 

połączenie komunikacyjne. 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 
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Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

3. Wnioski z diagnozy 

społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej Gminy 

Ożarowice, str. 20-21. 

Odnosząc się do poziomu 

wykształcenia to według 

Narodowego Spisu 

Powszechnego z 2011 

roku: 17,3% ludności 

posiada wykształcenie 

wyższe, 2,7% 

wykształcenie policealne, 

9,7% średnie 

ogólnokształcące, a 21,6% 

średnie zawodowe. 

Wykształceniem 

zasadniczym zawodowym 

legitymuje się 27,1% 

mieszkańców Gminy 

Ożarowice, gimnazjalnym 

4,9%, natomiast 15,8% 

podstawowym 

ukończonym. 0,7% 

mieszkańców zakończyło 

edukację przed 

ukończeniem Szkoły 

Podstawowej. 

Proszę o ponowną weryfikację poprawności danych. 
Podane wartości nie sumują się do 

100%. 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy .   
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Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

Uwaga ogólna 

m. innymi 
Proszę o korektę skrótu w całym dokumencie.  Skrót od miedzy innymi to m.in. Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 
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Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

3. Wnioski z diagnozy 

społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej Gminy 

Ożarowice, str. 24. 

Na terenie całej Gminy 

Ożarowice, ze względu na 

charakter zabudowy 

(domy jednorodzinne), 

nie występuje sieć 

ciepłownicza. 

Preferowane jest 

natomiast centralne 

ogrzewanie. 

Proszę o korektę zdania. 

Proponuję zmianę zdania na: Znaczący 

udział w pokryciu zapotrzebowania na 

ciepło realizowany jest  

z  lokalnych/indywidualnych źródeł 

ciepła. 

Uwaga została przenalizowana, zmiana 

nie ma charakteru merytorycznego  

i stanowi ingerencję w treści autorskie.  

Dodano jedynie wyrażenie wskazujące 

na to, że chodzi o indywidualne 

centralne ogrzewanie, tak żeby całość 

sformułowania nie budziła wątpliwości 

interpretacyjnych.   
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Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

3. Wnioski z diagnozy 

społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej Gminy 

Ożarowice, str. 24. 

Gmina posiada szeroko 

rozbudowaną sieć 

wodociągowo – 

kanalizacyjną, 

sukcesywnie uzupełnianą 

na nowo powstających 

terenach zabudowy 

mieszkaniowej. 

Proszę o korektę nazewnictwa. 

W celu ujednolicenia nazwy sieci  

w dokumencie (w dalszej części 

występuję sieć wodno-kanalizacyjna) 

proszę o ujednolicenie nazewnictwa. 

Uwaga została przenalizowana, zmiana 

nie ma charakteru merytorycznego  

i stanowi ingerencję w treści autorskie.  

Obydwa przytaczane sformułowania 

mają, często stosowany, charakter 

bliskoznaczny.   
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Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

Str. 24 Sieć gazowa ma 

długość 98 km 

Z tabeli nr. 12 na stronie 24 wynika, że sieć gazowa w Gminie Ożarowice  

w roku 2021 wynosiła 114,72 km 

 

 

Uspójnienie zapisu z danymi 

tabelarycznymi. 

Sieć gazowa ma długość 114,72 km 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 
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Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

3. Wnioski z diagnozy 

społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej Gminy 

Ożarowice, str. 27. 

W Gminie działają 4 szkoły 

podstawowe i 3 

przedszkola. Gmina 

Ożarowice jest organem 

prowadzącym dla 3 szkół 

podstawowych (w tym 1  

z oddziałami 

przedszkolnymi) i 2 

placówek wychowania 

przedszkolnego, tj. dla: 

 Szkoły 

Podstawowa  

w Tąpkowicach 

 Szkoła 

Podstawowa  

w Ożarowicach 

 Szkoła 

Podstawowa  

z oddziałami 

przedszkolnymi 

w Zendku, 

 Przedszkole  

w Ożarowicach 

 Przedszkole  

w Tąpkowicach 

 Żłobek w 

Tąpkowicach      

W tekście wskazane są szkoły podstawowe oraz placówki wychowania 

przedszkolnego. Brak jest wskazania placówki opieki nad dziećmi do lat 3, 

który jest wskazany w tirecie. 

Proponuję uzupełnieniami zdania  

o wskazany poniżej żłobek. 
Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 
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3.4 Wnioski z diagnozy na 

podstawie badań 

ankietowych i wywiadów 

eksperckich, str. 33. 

Materiał zebrany z ankiet 

został wykorzystany do 

analizy SWOT oraz 

przyczynił się do 

określenia celów Strategii. 

Wskazane zdanie sugeruje, że podstawą do analizy SWOT i określenia 

celów Strategii były badania ankietowe oraz wywiady eksperckie. Powyższe 

materiały zapewne były uzupełnieniem przeprowadzonych diagnoz.  

Proponowana korekta zdania np. 

Materiał zebrany z ankiet, jako 

materiał uzupełniający został 

wykorzystany do analizy SWOT oraz 

przyczynił się do określenia celów 

Strategii. 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy.  

Ponadto zwracamy uwagę, że  

w Strategii, w rozdziale 2. 

Metodologia, jednoznacznie 

wskazano, ze badania ankietowe mają 

charakter uzupełniający.  
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3.4 Wnioski z diagnozy na 

podstawie badań 

ankietowych i wywiadów 

eksperckich, str. 33. 

Wykres kołowy dot. 

pytania: Jak ocenia Pani / 

Pan jakość życia na 

obszarze Gminy 

Ożarowice? 

Proszę o uzupełnienie etykiet danych w wykresie kołowym. 
Na wykresie kołowym brakuję 

„etykiet” danych – bardzo zła oraz zła. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Zgodnie  

z przyjętą metodyką, na wykresie 

kołowym przedstawiono etykiety 

danych dla istotnych wartości 

procentowych, pomijając wartości 

brzegowe (nieistotne).  Zwracamy 

uwagę, ze taki sposób prezentacji 

danych sprzyja zachowaniu 

przejrzystości graficznej danych, które 

są istotne z punktu formułowania 

wniosków z diagnozy oraz dalszej 

metodologii prac na Strategią.  
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3.4 Wnioski z diagnozy na 

podstawie badań 

ankietowych i wywiadów 

eksperckich, str. 34. 

Wykresy słupkowe. 

Brak informacji,  jakie były to „inne” wskazania podawane przez 

respondentów. 

3.4 Wnioski z diagnozy na podstawie 

badań ankietowych i wywiadów 

eksperckich, str. 34. 

Wykresy słupkowe. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Respondenci przy 

zaznaczeniu tego typu odpowiedzi nie 

musieli odpowiadać na część otwartą 

pytania, a tym samym 

doprecyzowywać odpowiedzi  

w zakresie „inne”. 
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3.4 Wnioski z diagnozy na 

podstawie badań 

ankietowych i wywiadów 

eksperckich, str. 34. 

Zdarza się, że są to 

twierdzenia 

przeciwstawne. Niektórzy 

respondenci jako 

pozytywy wskazują 

bliskość i dostępność 

terenów leśnych, 

potencjał do rozwoju 

ścieżek rowerowych, małą 

ilość zjawisk 

patologicznych, 

odpowiedni dostęp do 

usług zdrowotnych za 

poziomie podstawowym, 

oraz odpowiednią ofertę 

kulturalno-rozrywkową. 

Cały dokument: zjawiska patologiczne – jest to potoczne stwierdzenie.  
Proponowana zmiana na: negatywne 

zjawiska społeczne. 

Uwaga została przenalizowana, zmiana 

nie ma charakteru merytorycznego  

i stanowi ingerencję w treści autorskie.  

Ponadto zwracamy uwagę, że 

przytaczane sformułowanie nie jest 

potocznym stwierdzeniem, ma swoją 

definicję w języku polskim, oraz jest 

wykorzystywane np. w opracowanych 

materiałach naukowych.      
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4. Bilans strategiczny 

Gminy Ożarowice, str. 51. 

 rozwinięta ale 

wymagająca 

dalszego 

wsparcia 

opieka 

zdrowotna  

i opieka 

społeczna; 

Proszę o korektę zdania. 
Rozumiem, że chodzi o usługi 

zdrowotne i społeczne? 

Uwaga została przenalizowana, zmiana 

nie ma charakteru merytorycznego  

i stanowi ingerencję w treści autorskie.  

Zarówno zastosowane sformułowania, 

jak i postulowane do zmiany, mają, 

często stosowany, charakter 

bliskoznaczny.   
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4. Bilans strategiczny 

Gminy Ożarowice, str. 53. 

Z punktu widzenia bilansu 

strategicznego kluczowe 

jest także wskazanie 

najważniejszych wyzwań 

stojących przed Gminą 

Ożarowice oraz jej 

mieszkańcami  

i wszystkimi podmiotami 

wpływającymi na 

kształtowanie i wdrażanie 

polityki rozwoju Gminy. 

Korekta zdania. 

Z punktu widzenia bilansu 

strategicznego kluczowe jest także 

wskazanie najważniejszych wyzwań 

stojących przed Gminą Ożarowice oraz 

jej mieszkańców i wszystkich 

podmiotów wpływających na 

kształtowanie i wdrażanie polityki 

rozwoju Gminy. 

Uwaga została przenalizowana, zmiana 

nie ma charakteru merytorycznego  

i stanowi ingerencję w treści autorskie. 

Ponadto proponowana odmiana 

wyrażeń jest niezgodna z zasadami 

języka polskiego, co stanowi błąd 

gramatyczny, a całość proponowanego 

zdania zawiera błąd stylistyczny.   
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Korespondencja z dnia 

07.12.2022 r. 

 

4. Bilans strategiczny 

Gminy Ożarowice, str. 53. 

Ogromną rolę będą 

odgrywać kierunki 

rozwojowe przyjęte przez 

Unię Europejską. 

Niemniejsze znaczenie 

mieć będą działania 

samorządu województwa 

śląskiego w zakresie 

alokacji przestrzennej 

środków finansowych  

i programów wsparcia,  

w tym dedykowanych dla 

obszarów wiejskich. 

Proszę o weryfikację wskazanego zdania. 

Samorząd województwa śląskiego,  

a konkretnie Zarząd Województwa 

Śląskiego odpowiada za zarządzanie 

programem regionalnym – program 

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 

2021-2027. W dalszej części 

dokumentu wskazane jest, że będą 

Państwo sięgać po środki regionalne. 

W związku z powyższym stwierdzenie, 

że „Niemniejsze znaczenie mieć będą 

działania samorządu województwa 

[…]” jest sprzeczne z dalszą częścią 

dokumentu.  

Uwaga została przenalizowana, zmiana 

nie ma charakteru merytorycznego  

i stanowi ingerencję w treści autorskie. 

Ponadto jest niezgodna ze stanem 

faktycznym, w sytuacji  kiedy 

samorząd województwa śląskiego ma 

realny wpływ na kształtowanie alokacji 

środków finansowych, w tym 

chociażby dla Lokalnych Grup 

Działania, czy też zasad i trybów 

konkursowych. 
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Uwaga ogólna. 

Nazewnictwo:  

 odnawialne 

źródła energii; 

 obszary 

strategicznej 

interwencji; 

Proszę o korektę nazewnictwa. 

Proszę o ujednolicenie zapisów 

odnawialne źródła energii oraz 

obszary strategicznej interwencji;– raz 

pisane są z małych liter, raz jak nazwa 

własna. 

Uwaga została przenalizowana, zmiana 

nie ma charakteru merytorycznego  

i stanowi ingerencję w treści autorskie. 

Ponadto zwracamy uwagę, że sposób 

pisowni przytaczanych wyrażeń zależy 

od kontekstu ich użycia, w charakterze 

zwyczajowego nazewnictwa lub jako 

nazwy własnej.     
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Korespondencja z dnia 

07.12.2022 r. 

 

Tabela str. 63-79 

Tabela str. 76-89 

Zgodnie z zasadami dostępności, gdy tabela jest na kilku stronach, to 

nagłówek należy powtórzyć. 

Proponuję wyrównać zawartość tabeli 

w pionie do środka oraz dodać 

nagłówki na każdej ze stron. 

Uwaga została przenalizowana, treść 

pozostała bez zmian. Zmiana stanowi 

ingerencję w ustaloną strukturę 

wskazanych tabeli, nie ma charakteru 

merytorycznego i powoduje 

nieuzasadnione zwiększenie objętości 

dokumentu. Ponadto zwracamy 

uwagę, że zgodnie z możliwościami 

technicznym i edytorskim, w tabelach 

starano się zachować, jak najlepszą  

ich przejrzystość.    



38 

Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego  

Województwa Śląskiego 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

 

str. 75 pkt 7 

Ponadto mając na uwadze 

dobrostan mieszkańców 

Gminy oraz innych 

uczestników życia 

społeczno-

gospodarczego, jako 

rezultat zakłada się, że 

Gmina stanie się dobrym 

miejscem do życia,  

o wysokiej jakości 

warunków do 

funkcjonowania jej 

mieszkańców oraz 

obszarem atrakcyjnym 

gospodarczo, zarówno dla 

potencjalnych 

inwestorów jak  

i obecnego sektora 

gospodarczego. 

Błąd stylistyczny w zdaniu 

 

 

Skorygowanie treści zdania: 

Ponadto mając na uwadze dobrostan 

mieszkańców Gminy oraz innych 

uczestników życia społeczno-

gospodarczego, jako rezultat zakłada 

się, że Gmina stanie się dobrym 

miejscem do życia, z wysokiej jakości 

warunkami do funkcjonowania jej 

mieszkańców oraz obszarem 

atrakcyjnym gospodarczo, zarówno 

dla potencjalnych inwestorów jak  

i obecnego sektora gospodarczego. 

Uwaga została przenalizowana  

i dokonano prawidłowej odmiany 

wyrażenia „warunki”. Zwracamy 

uwagę, że był to błąd leksykalny. 

Ponadto proponowane w uwagach 

zdanie,  nie jest do przyjęcia ze 

względów stylistycznych.  
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str. 93 Mapa 3 Brak możliwości weryfikacji poprzez bardzo słabą jakość. 

Poprawienie rozdzielczości tak aby 

możliwe było odczytanie danych do 

modelu. 

Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 
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str. 113 Mapa 4, 5 
Brak możliwości identyfikacji dokładnych obszarów strategicznej 

interwencji. 

Proszę o dodanie legendy, skali oraz 

poprawienie rozdzielczości.  
Uwaga została uwzględniona, zgodnie  

z treścią uwagi skorygowano zapisy. 
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13. Ramy finansowe  

i źródła finansowania 

Strategii, str. 135. 

Tabela 24 Cele 

strategiczne, kierunki 

działań i źródła 

finansowania w ramach 

finansowych 2022 – 2030. 

 

Proszę o weryfikację zapisu. 

W tabelce wskazane są środki 

Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji Województwa Śląskiego 

2030 (czyli Fundusz na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji w skrócie 

FST). Środki FST są w programie 

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 

2021-2027 (w skrócie FE SL 2021-

2027). 

Ze względu na przyjęcie przez 

samorząd województwa śląskiego 

ostatecznej wersji dokumentu 
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 

2021-2027, zrezygnowano  

z wyszczególnienia środków w ramach 

Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji Województwa Śląskiego 

2030. Uwaga została uwzględniona, 

zgodnie z treścią uwagi skorygowano 

zapisy. 
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Str. 7 „W uzupełnienia 

pozyskanych w ten 

sposób informacji (…)” 

Str. 8 „(…) stanowiły 
punkt wyjścia do 
określenie jej kluczowych 
strategicznych 
elementów” 
 
Str. 21 „Należy stwierdzić, 
że analizowanym 
obszarze występują 
następujące specyficzne 
uwarunkowania  
i potencjały” 
 
Str. 22 „(…) większość 
mieszkańców Gminy 
znajduje się w wieku 
produkcyjnym, ale 
zaobserwowano trendy 
wzrostowe dla grup przed 
i poprodukcyjnej” 
 
Str. 23 „(…) biegnąca od 
granicy z Czechami  
w Chałupach do 
Chmielnika w 
województwie 
świętokrzyskim” 
 
Str. 24 „(…) wraz  
w niezbędną 
infrastrukturą oraz 
budowę dwóch punktów 
PIAP.” 
 
Str. 27 „Szkoły 
Podstawowa  
w Tąpkowicach”  
 
Str. 31 „(…) kompleks 
sportowy w Ożarowicach 
wyposażony m. innymi 
pełnowymiarowe boisko” 
 
Str. 34 „(…) rozwiniętą 
infrastrukturę drób 

Literówki. 

„W uzupełnieniu pozyskanych w ten 

sposób informacji” 

„(…) stanowiły punkt wyjścia do 

określenia jej kluczowych 

strategicznych elementów” 

„Należy stwierdzić, że na 

analizowanym obszarze występują 

następujące specyficzne 

uwarunkowania i potencjały” 

„(…) większość mieszkańców Gminy 

znajduje się w wieku produkcyjnym, 

ale zaobserwowano trendy 

wzrostowe dla grup przed i 

poprodukcyjnym” 

„(…) biegnąca od granicy z Czechami 

w Chałupkach do Chmielnika w 

województwie świętokrzyskim” 

„(…) wraz z niezbędną infrastrukturą 

oraz budowę dwóch punktów PIAP.” 

„Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach” 
 
„(…) kompleks sportowy w 
Ożarowicach wyposażony m. innymi 
w pełnowymiarowe boisko” 
 
 
 
„(…) rozwiniętą infrastrukturę dróg 
krajowych i wojewódzkich” 
 
„(…) odpowiedni dostęp do usług 
zdrowotnych na poziomie 
podstawowym” 
 
„(…) uporządkowanie informacji  
o Gminie i oddziałującym na nią 
najbliższe otoczenie” 
 
„W kształtowaniu przyszłych 
warunków lokalnej gospodarki, ważne 
jest także uwzględnienie potencjału 
konsumpcyjnego” 

Uwaga została uwzględniona. 

Jednakże ze względu na fakt, że część 

zaproponowanych zapisów, zawierała 

błędy gramatyczne, to jeżeli zaszła 

taka potrzeba, tekst skorygowano  

w inny sposób.         



 

krajowych  
i wojewódzkich” 
 
Str. 48 „(…) odpowiedni 
dostęp do usług 
zdrowotnych za poziomie 
podstawowym” 
 
Str. 49 „(…) 
uporządkowanie 
informacji o Gminie  
i oddziałującym na nią 
najbliższy otoczenie” 
 
Str. 58 „W kształtowaniu 
przyszłych warunków 
lokalnej gospodarki, 
ważne jest także 
uwzględnienie potencjał 
konsumpcyjnego” 
 
Str. 64 „(…) zakres działań 
związanych z wsparciem 
dla firm 
 
Str. 74 „(…) zakres działań 
związanych z racjonalną 
zarządzaniem gospodarką 
wodną”  
 
Str. 99 „Powiedzie 
rzeczne wywołane 
deszczami nawalnymi 
odznaczają się bardzo 
gwałtownym 
przebiegiem” 
 
Str. 122 „Będą one 
pochodzić będą z 
następujących funduszy 
unijnych służącemu 
zapewnieniu wsparcia 
obszarom borykającym 
się w poważnymi 
wyzwaniami” 
 

 
„(…) zakres działań związanych ze 
wsparciem dla firm” 
 
„(…) zakres działań związanych  
z racjonalnym zarządzaniem 
gospodarką wodną” 
 
„Powodzie rzeczne wywołane 
deszczami nawalnymi odznaczają się 
bardzo gwałtownym przebiegiem” 
 
„Będą one pochodzić z następujących 
funduszy unijnych 
służącemu zapewnieniu wsparcia 

obszarom borykającym się  

z poważnymi wyzwaniami” 


