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Szanowni Państwo, 

 W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu pn. „Program Rozwoju 
Gminy Sabnie na lata 2015-2021”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. 

Ankieta ma charakter opiniodawczy i ma na celu pozyskanie informacji na temat aktualnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Sabnie, szans i zagrożeń związanych z jej 
rozwojem. 

Państwa opinia jest szczególnie ważna ze względu na realny zakres i skuteczność celów i zadań 
przyjętych w Programie Rozwoju Gminy. Wyniki ankiety po ich statystycznym opracowaniu zastaną 
zamieszczone w ostatecznym kształcie dokumentu. „Program Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2015-2021” 
będzie dostępny w Urzędzie gminy i na stronie internetowej urzędu. 

Ankieta jest badaniem opinii anonimowym, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej. 
Prosimy o wypełnienie i zwrot ankiet do dnia 30 kwietnia 2015 r. do Urzędu Gminy Sabnie, ul. 

Główna 73, 08-331 Sabnie, pokój nr 9 lub przesłanie pocztą elektroniczną pod adres 
fundusze@sabnie.pl. 

 

1. Prosimy o wpisanie znaku X w pole w tabeli odpowiadające Państwa ocenie. Przyjęta skala 
zakłada 1 – jako ocenę najniższą (bardzo mało/bardzo nisko/nieistotne), 5 – ocenę najwyższą 
(bardzo dużo/wysoko/bardzo istotne). 

Społeczeństwo  
Pytanie  1 2 3 4 5 Uwagi  

Jak oceniasz poziom zaangażowania 
mieszkańców Gminy w życie 

społeczne? 

      

Jak oceniasz pomoc społeczną na 
terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz problem występowania 
alkoholizmu na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz problem występowania 
narkomanii na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz problem przemocy w 
rodzinie na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz problem zaniedbań w 
stosunku do dzieci i młodzieży na 

terenie gminy? 

      

Jak oceniasz problem bezdomności na 
terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz problem ubóstwa na 
terenie Gminy? 

      

Gospodarka 
Pytanie  1 2 3 4 5 Uwagi  

Jak oceniasz atrakcyjność inwestycyjną 
Gminy? 

      

Jak oceniasz możliwość zdobycia 
zatrudnienia/pracy na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz znaczenie działalności 
rolniczej na terenie Gminy? 
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Jak oceniasz szanse rozwoju 
działalności rolniczej w Gminie? 

      

Jak oceniasz warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej w Gminie? 

      

Jak oceniasz możliwość lokalizacji 
nowych, dużych zakładów na terenie 

Gminy? 

      

Jak oceniasz dostępność do handlu i 
usług na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz możliwość lokowania na 
terenie Gminy sklepów 

wielkopowierzchniowych? 

      

Jak oceniasz działania Gminy na rzecz 
pozyskania nowych inwestorów? 

      

Jak oceniasz działania Gminy na rzecz 
aktywizacji zawodowej i promocji 

zatrudnienia? 

      

Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne 
Pytanie  1 2 3 4 5 Uwagi  

Jak oceniasz estetykę przestrzenną 
swojej miejscowości? 

      

Jak oceniasz funkcjonalność obiektów 
publicznych na terenie gminy (szkoły, 

przedszkola, place zabaw, urzędy)? 

      

Jak oceniasz czystość środowiska 
naturalnego na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz działalność zakładów 
przemysłowych/produkcyjnych na 

terenie Gminy na środowisko 
naturalne? 

      

Infrastruktura techniczna 
Pytanie  1 2 3 4 5 Uwagi  

Jak oceniasz infrastrukturę drogową 
w Gminie? 

 

      

Jak oceniasz infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną na terenie Gminy? 

 

      

Jak oceniasz poziom gazyfikacji w 
Gminie? 

 

      

Jak oceniasz gospodarkę odpadami na 
terenie Gminy? 

 

      

Jak oceniasz poziom dostępu do usług 
telekomunikacyjnych i sieci Internet w 

Gminie? 
 

      

Jak oceniasz poziom świadczenia usług 
komunikacji zbiorowej w Gminie? 
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Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo 
Pytanie  1 2 3 4 5 Uwagi  

Jak oceniasz stopień dostępu do 
podstawowych usług medycznych na 

terenie Gminy? 

      

Czy widzisz potrzebę rozbudowy bazy 
opieki medycznej w Gminie? 

      

Jak oceniasz możliwość lokalizacji 
nowych prywatnych zakładów opieki 

zdrowotnej na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz stopień bezpieczeństwa 
na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz problem przestępczości 
na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz skuteczność interwencji 
policyjnych na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz skuteczność interwencji 
służb pożarniczych na terenie Gminy? 

      

Edukacja 
Pytanie  1 2 3 4 5 Uwagi  

Jak oceniasz jakość usług 
edukacyjnych w przedszkolach w 

Gminie? 

      

Jak oceniasz jakość usług 
edukacyjnych w szkołach 

podstawowych w Gminie? 

      

Jak oceniasz jakość usług 
edukacyjnych w gimnazjach w 

Gminie? 

      

Czy obecna ilość obiektów 
oświatowych na obszarze Gminy jest 

wystarczająca? 

      

Kultura 
Pytanie  1 2 3 4 5 Uwagi  

Jak oceniasz liczbę obiektów 
kulturalnych na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz jakość i ilość usług 
pełnionych przez podmioty kulturalne 

w Gminie? 

      

Jak oceniasz różnorodność wydarzeń 
artystycznych w Gminie? 

      

Czy twoim zdaniem ważne jest 
inwestowanie w rozwój kultury na 

terenie Gminy? 

      

Turystyka, sport i rekreacja 
Pytanie  1 2 3 4 5 Uwagi  

Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną 
Gminy? 
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Jak oceniasz infrastrukturę 
rekreacyjno-sportową na terenie 

Gminy? 

      

Jak oceniasz bazę turystyczno-
wypoczynkową w Gminie? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży na 

terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania czasu 
wolnego dla dorosłych na terenie 

Gminy? 

      

Jak oceniasz działania promocyjne 
Gminy w zakresie turystyki? 

      

Czy twoim zdaniem ważne jest 
inwestowanie w rozwój turystyki na 

terenie Gminy? 

      

 

 

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. 
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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. 

□ 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. 
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□ 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). 
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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). 

 

7. Metryczka 

Płeć: 
□ kobieta □ mężczyzna 
 
Wiek: 
□ poniżej 25 lat □ 26-45   □ 46-60 □ 60+ 
 

Zatrudnienie: 
□ uczeń/student   
□ rolnik    

□ przedsiębiorca   
□ osoba pracująca    

□ osoba bezrobotna 

Czy jesteś mieszkańcem Gminy? 

□ Tak □ Nie 

 

 

Dziękujemy za udział w ankiecie. 


