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ANKIETA 
Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania 

Strategii Rozwoju Gminy Roźwienica na lata 2022-2030  

Szanowni Państwo! 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Roźwienica 

zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest poznanie opinii 

mieszkańców w sprawach najistotniejszych w kontekście dalszego rozwoju Gminy Roźwienica.   

 

Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na lepszą realizację zadań Gminy, w zgodzie  

z Państwa oczekiwaniami. 
 

Wszystkie Państwa opinie, pomysły i rekomendacje są bardzo ważne. Licząc na współpracę, 

zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie 

zbiorczej. Wypełnioną ankietę prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Roźwienica, 

Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica lub przesłać pod adresem e-mail: marian.gdula@ugr.internetdsl.pl, 

do dnia 04 sierpnia 2022 r. 

 

1. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne sfery życia na terenie Gminy? 
Proszę zaznaczyć odpowiedź wstawiając znak „X”, według podanej skali,  
gdzie 1 jest oceną najniższą, natomiast 5 jest oceną najwyższą. 

 

 1 2 3 4 5 

Lokalny rynek pracy      

Opieka zdrowotna      

Bezpieczeństwo mieszkańców      

Opieka społeczna      

Edukacja przedszkolna      

Szkolnictwo podstawowe      

Dostępność do kultury i rozrywki      

Dostępność do sportu i rekreacji      

Stan dróg      

Stan środowiska naturalnego      

Dostęp do Internetu      

Instytucje publiczne       
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2. Proszę wskazać największe atuty Gminy. 
 dogodne położenie komunikacyjne 

 wysokie walory przyrodniczo-kulturowe w kontekście branży turystycznej  
i gospodarczej 

 infrastruktura komunalna 

 wykonane inwestycje w zakresie korzystania z odnawialnych źródeł energii 

 duży udział sektora prywatnego w gospodarce 

 korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego 

 rozwijający się sektor turystyki 

 wysoka jakość oferty edukacyjnej i bazy oświatowej 

 prężne organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców 

 aktywnie działające instytucje kultury 

 ciekawa i zróżnicowana oferta imprez promujących Miasto i Gminę 

 wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego 

 inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Co jest aktualnie najsłabszą stroną Gminy? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić w celu poprawy rozwoju społeczno 
-gospodarczego Gminy? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

5. Proszę o wybranie i zaznaczenie 3 - 5 działań z listy, które zdaniem Pani/Pana są priorytetowe 
do wykonania na terenie Gminy w najbliższych latach: 

 

 poprawa stanu infrastruktury drogowej (remonty i budowa dróg, chodników, ścieżek 
rowerowych) 

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej (sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) 

 gazyfikacja obszaru gminy 
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 poprawa jakości obsługi medycznej 

 rozwój usług społecznym (m.in. poprzez utworzenie placówek wsparcia dla mieszkańców) 

 wspieranie rozwoju lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (m.in. montaż kolektorów 
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła) 

 sprzyjanie bioróżnorodności i zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska 

 tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

 rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

 wsparcie aktywności gospodarczej, zawodowej, społecznej i kulturalnej mieszkańców 

 rozwój oferty edukacyjnej 

 szersze wspieranie działań kulturalnych i  artystycznych (dla KGW i OSP) 

 modernizacja świetlic wiejskich 

 promocja gminy 

 realizacja inwestycji wpływających na wzrost konkurencyjności turystycznej gminy 

 rozwój sieci szerokopasmowej 
 

 

6. Która branża gospodarcza na terenie Gminy posiada największy potencjał rozwojowy? Proszę 
wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi. 

 

 handel hurtowy i detaliczny 

 budownictwo 

 przetwórstwo przemysłowe 

 przetwórstwo rolno-spożywcze 

 hodowla zwierząt 

 turystyka 

 rolnictwo i leśnictwo 

 produkcja biomasy dla celów energetycznych 

 inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

7. Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką Gminy w 2030 r.?  
Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.  
 

 rozwinięta gospodarka z wykształconymi specjalizacjami 

 aktywni obywatele identyfikujący się z miejscem zamieszkania 



 

 

 

4 
 

 dogodne warunki do turystyki i agroturystyki 

 udzielanie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników 

 szeroki wachlarz ofert kulturalnych, rekreacyjnych, integracyjnych i sportowych 

 wysoka dostępność i jakość usług publicznych 

 inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………. 
 

Metryczka:  

a) Płeć 

 kobieta  

 mężczyzna 

 

b) Wiek 

  poniżej 25 lat  26-45 lat   46-60 lat  61 lat i więcej 

 

c) Wykształcenie 

  podstawowe            zawodowe      średnie   wyższe 

 

d) Zatrudnienie 

  uczeń/student  

  rolnik  

  przedsiębiorca  

  osoba pracująca 

  osoba bezrobotna 

 

e) Czy jesteś mieszkańcem Gminy? 

 Tak 

 Nie 

Dziękujemy za udział w ankiecie ! 


