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Szanowni Państwo, 
W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Gminy 

Przechlewo do roku 2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma charakter 
opiniodawczy i ma na celu pozyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji gminy jej mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń 
związanych z jej rozwojem. Wyniki ankiety po ich statystycznym opracowaniu zastaną zamieszczone w ostatecznym kształcie  
w formie dokumentu. Ankieta jest badaniem opinii anonimowym, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej. 

Państwa opinia jest szczególnie ważna dla prawidłowego określenia celów i zadań rozwojowych dla obszaru objętego 
opracowaniem. Prosimy o wypełnienie i zwrot ankiet do dnia 31 stycznia 2023r. 

1. Prosimy o wpisanie znaku X w pole w tabeli odpowiadające Państwa ocenie. Przyjęta skala zakłada: 
1 - jako ocenę najniższą (źle/bardzo mało/bardzo nisko/nieistotne/), 
2 - słabo/marnie/niedostatecznie 
3 - przeciętnie/średnio 
4 - dobrze/ w miarę wystarczająco 
5 - ocenę najwyższą (bardzo dobrze/bardzo dużo/wysoko/bardzo istotne). 
 
 

Ogólne 
 

1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak Pan/Pani ocenia zmianę sytuacji w gminie w ostatnich latach?       

Jak Pan/Pani ocenia aktualną sytuację w gminie?       

Jak Pan/Pani ocenia kierunek w jakim gmina się rozwija?       

Jak Pana/Pani sytuacja zmieniła się w ciągu ostatnich lat?       

Jakie są perspektywy dla Pana/Pani na najbliższe lata?       

Edukacja, kultura i rekreacja 

Jak Pan/Pani ocenia liczbę obiektów oświatowych w gminie 
(przedszkola, szkoły)? Czy ich liczba jest wystarczająca? 

      

Jak Pan/Pani ocenia jakość świadczonych usług edukacyjnych?       

Jak Pan/Pani ocenia liczbę obiektów kulturalnych (świetlice wiejskie)? 
Czy ich liczba jest wystarczająca? 

      

Jak Pan/Pani ocenia jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno - 
rozrywkowych odbywających się na terenie gminy? 

      

Jak Pan/Pani ocenia stan i jakość infrastruktury rekreacyjnej (parki, 
miejsca spacerowe, place zabaw, szlaki turystyczne, itp.)? 

      

Jak Pan/Pani ocenia stan i jakość obiektów sportowych (boiska, sale 
gimnastyczne, itp.)? 

      

Infrastruktura techniczna 

Jak Pan/Pani ocenia stan dróg w gminie?       

Jak Pan/Pani ocenia dostępność do układu komunikacyjnego (dróg 
powiatowych, wojewódzkich, krajowej)? 

      

Jak Pan/Pani ocenia małą infrastrukturę drogową w gminie (ciągi 
pieszo-rowerowe, oświetlenie, przystanki, itp.)? 

      

Jak Pan/Pani ocenia system zbiórki odpadów na terenie gminy?       

Jak Pan/Pani ocenia dostęp do Internetu w Pana/Pani miejscowości?       

 

Jak Pan/Pani ocenia dostęp do sieci wodociągowej i jakość 
dostarczanej wody? 

      

Jak Pan/Pani ocenia dostęp do sieci kanalizacyjnej?       

Gospodarka 

Jak Pan/Pani ocenia możliwość znalezienia pracy na terenie gminy?       

Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność inwestycyjną obszaru gminy (cechy, 
dzięki którym jest atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz)? 
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Jak Pan/Pani ocenia warunki do prowadzenia działalności rolnej 

(szkolenia, grunty, klimat)? 

      

Jak Pan/Pani ocenia warunki prowadzenia działalności produkcyjnej 
(udogodnienia i ulgi dla przedsiębiorców, dostęp do informacji na 
temat zakładania własnej działalności, dostęp do terenów 
inwestycyjnych)? 

      

Sfera społeczna 

Jak Pan/Pani ocenia komunikację zbiorową w gminie (linie 

autobusowe, połączenia kolejowe)? 

      

Jak Pan/Pani ocenia dostępność do usług ochrony zdrowia w gminie?       

Jak Pan/Pani ocenia dostęp do różnego rodzaju usług na terenie gminy 
(sklepy, zakłady usługowe)? 

      

Jak Pan/Pani ocenia ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy?       

Jak Pan/Pani ocenia aktywność stowarzyszeń na terenie gminy?       

Turystyka 

Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność turystyczną gminy? (ilość i jakość 
zabytków, miejsc atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, stan 
środowiska naturalnego, obszary chronione i rezerwaty, ścieżki 
przyrodnicze i edukacyjne) 

      

Jak Pan/Pani ocenia poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej (baza 
noclegowa, gastronomiczna) 

      

Jak Pan/Pani ocenia promocję gminy, mającą na celu pozyskanie 
potencjalnych turystów? 

      

 

2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie:  
□ Poprawa infrastruktury drogowej. 

□ Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej. 

□ Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni przydomowych. 

□ Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej. 

□ Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych. 

□ Rozbudowa świetlic wiejskich i integracja mieszkańców. 

□ Rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 

□ Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

□ Rozwój kultury. 

□ Rozwój turystyki. 

□ Ochrona środowiska. 

□ Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i walka z bezrobociem. 
□ Wspieranie przedsiębiorczości. 
 
3. Prosimy o zaznaczenie 3 mocnych stron Gminy. 
□ Aktywność społeczna. 
□ Niski poziom bezrobocia. 
□ Korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne. 
□ Infrastruktura drogowa. 
□ Infrastruktura komunalna. 
□ Zagospodarowanie przestrzenne. 
□ Dobry dostęp do usług opieki medycznej. 
□ Wysokie walory środowiska naturalnego. 
□ Infrastruktura oświatowa. 
□ Wystarczająca ilość placówek przedszkolnych. 
□ Duża ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 
□ Wystarczająca ilość bibliotek i świetlic. 
□ Wysoki poziom edukacji. 
□ Obecność podmiotów gospodarczych o silnej pozycji w regionie. 
□ Istnienie produktów markujących Gminę. 
□ Wysoka konkurencyjność usług na rynku lokalnym. 
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□ Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego w Gminie. 
□ Wysoki poziom pozyskiwania środków UE przez Gminę i jej mieszkańców. 
 
4. Prosimy o zaznaczenie 3 słabych stron Gminy. 
□ Niska aktywność społeczna. 
□ Wysoki poziom bezrobocia. 
□ Niekorzystne położenie geograficzne i komunikacyjne. 
□ Zła jakość infrastruktury drogowej. 
□ Zły stan Infrastruktury komunalnej. 
□ Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym. 
□ Zły dostęp do usług opieki medycznej. 
□ Wysokie zanieczyszczenie i brak walorów środowiska naturalnego. 
□ Niewystarczająca infrastruktura oświatowa. 
□ Niewystarczająca ilość placówek przedszkolnych. 
□ Zbyt mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 
□ Niewystarczająca ilość bibliotek i świetlic. 
□ Niski poziom edukacji. 
□ Brak podmiotów gospodarczych o silnej pozycji w regionie. 
□ Brak produktów markujących Gminę. 
□ Niska konkurencyjność usług na rynku lokalnym. 
□ Niski poziom bezpieczeństwa publicznego w Gminie. 
□ Niski poziom pozyskiwania środków UE przez Gminę i jej mieszkańców. 
 
5. Prosimy o zaznaczenie szans rozwojowych dla Gminy. 
□ Możliwość pozyskania środków finansowych UE. 
□ Wzrastające dochody budżetu gminy. 
□ Udogodnienia dla tworzenia działalności gospodarczej. 
□ Niski poziom zadłużenia gminy. 
□ Posiadanie terenów inwestycyjnych. 
□ Przeznaczenie obszarów pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania. 
□ Wysoki przyrost naturalny. 
□ Dodatnia migracja. 
□ Walory środowiska naturalnego. 
□ Agroturystyka i ekoturystyka. 
□ Wzrost świadomości proekologicznej mieszkańców Gminy. 
□ Rozwój małej przedsiębiorczości. 
□ Rozwój przemysłu przyjaznego środowisku. 
□ Lokalizacja na terenie Gminy inicjatyw realizowanych przez podmioty zewnętrzne (w tym przedsiębiorców). 
 
6. Prosimy o wskazanie 3 największych zagrożeń dla rozwoju Gminy. 
□ Ograniczona możliwość pozyskania środków finansowych UE. 
□ Malejące dochody budżetu gminy. 
□ Brak udogodnień dla tworzenia działalności gospodarczej. 
□ Wysoki poziom zadłużenia gminy. 
□ Brak terenów inwestycyjnych. 
□ Brak obszarów pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania. 
□ Niski przyrost naturalny. 
□ Ujemna migracja. 
□ Brak walorów środowiska naturalnego. 
□ Brak działalności agroturystycznej i ekoturystyki. 
□ Malejąca świadomość proekologiczna mieszkańców Gminy. 
□ Brak rozwoju małej przedsiębiorczości. 
□ Brak rozwoju przemysłu przyjaznego środowisku. 
□ Brak lokalizacji na terenie Gminy inicjatyw realizowanych przez podmioty zewnętrzne (w tym przedsiębiorców). 
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7. Jakie problemy Pani/Pana zdaniem występują na terenie gminy? (proszę zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź) 
 

Wyszczególnienie 
Wysokie 

zagrożenie 
problemem 

Średnie Niskie Brak problemu 

Przestępczość     

Przestępczość młodocianych     

Bezrobocie     

Bieda     

Alkoholizm     

Przemoc w rodzinie     

Narkomania     

 

 
8. Czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi gminy? (Proszę zaznaczyć odpowiednie pozycje) 
 

TAK NIE 
Atrakcyjna dla mieszkańców 

  

Ma dobrą sytuację finansową 
  

Atrakcyjna dla przedsiębiorców   

Atrakcyjna dla turystów 
  

Położona w atrakcyjnym miejscu   

Bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy 
  

Daje mieszkańcom dobre warunki życia i perspektywy 
  

 

METRYCZKA 

Dane osoby udzielającej odpowiedzi, nazwa instytucji/organizacji, którą Pan(i) reprezentuje. 
(proszę zaznaczyć odpowiednie kratki) 

1. Płeć: 1 kobieta □ mężczyzna □ 

2. Wiek 

18-24 □ 25-34 □ 35-44 □ 45-54 □ 55-64 □ 65 i więcej □ 

3. Wykształcenie 

Podstawowe □ Zawodowe □ Średnie □ Wyższe □ 

4. Aktywność zawodowa 

Własna działalność 
gospodarcza 

Praca 

u pracodawcy 
Rolnictwo Uczę się /studiuję Rencista /Emeryt Bezrobotny 

□ □ □ □ □ □ 

5. Związek z terenem gminy 

miejsce 
zamieszkania 

miejsce pracy 

miejsce 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

klient 

miejsce rekreacji 

i wypoczynku 

inne (jakie?) 

 

 

□ □ □ □ □  

6. Proszę podać miejscowość zamieszkania 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


