
 

ANKIETA 

 

 „Strategia Rozwoju Gminy Radziłów do roku 2030”  

konsultacje społeczne  

  

 

 

Szanowni Państwo! 

W związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Radziłów do 

roku 2030” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.  

Państwa opinie będą cennym i ważnym źródłem informacji na temat konkretnych 

potrzeb mieszkańców gminy, które zostaną uwzględnione przy przygotowaniu Strategii w 

zakresie jej celów i priorytetów.  

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego programu w 

nadchodzącej perspektywie, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie 

rzeczywistych potrzeb społeczno – gospodarczych oraz wizji rozwoju gminy Radziłów na 

najbliższe lata.  

 

Ankieta ma charakter anonimowy.   

 



1. Czy poniższe aktywności podejmuje Pan/Pani w gminie Radziłów, czy poza nią?  

Lp. Aktywność 
głównie na terenie 

gminy Radziłów 

głównie poza 

gminą  

1. Pracuję.     

2. Robię zakupy.   

3. 
Korzystam z dostępnych usług (np. fryzjer, 

kosmetyczka, mechanik). 
  

4. 

Uczęszczam na zajęcia edukacyjne, artystyczne, 

sportowe (np. nauka gry na instrumencie, taniec, 

śpiew, fitness). 

    

5. 

Moje dzieci uczęszczają na zajęcia edukacyjne -

artystyczne, sportowe (np. nauka gry na 

instrumencie, taniec, śpiew, piłka nożna). 

    

6. Korzystam z oferty kulturalnej.    

7. Korzystam z oferty rekreacyjno-sportowej.     

 

 

2. Czy czuje Pan/Pani przynależność do wspólnoty mieszkańców gminy i interesuje się jej 

sprawami? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

Lp. Przynależność   

1. Czuję pełną przynależność do wspólnoty mieszkańców gminy.  
  

2. 
Interesuję się bieżącymi sprawami i chciał(a)bym brać czynny 

udział w podejmowaniu decyzji w gminie/sołectwie.  

      3. 

Sporadycznie śledzę wydarzenia i nie biorę aktywnego udziału w 

życiu gminy. Interesuję się sprawami, które dotyczą mnie 

bezpośrednio.   

      4. Nie identyfikuję się ze wspólnotą mieszkańców gminy.   

      5. Nie interesuję się prawie w ogóle bieżącymi sprawami gminy.  

 

3. Proszę odnieść się do poniższych pytań: 

Lp. Zagadnienia Tak Nie 
Nie mam 

zdania 

1. 

Czy jest Pan/Pani za rozwojem turbin wiatrowych na terenie 

gminy (w  zachodniej części gminy - poza obszarem i otuliną 

Parku Narodowego)? 

      

2. Czy jest Pan/Pani za rozwojem fotowoltaiki na terenie gminy?       

     3. 

Czy jest Pan/Pani za zachowaniem walorów przyrodniczych 

gminy i zachowaniem stanu środowiska naturalnego poprzez 

ograniczony rozwój przedsiębiorczości? 

      

     4. 
Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowo-

rekreacyjnego (domki letniskowe)?       

     5. 
Czy jest Pan/Pani za rozwojem bazy okołoturystycznej na 

terenie gminy?       
 

 



4. Którymi z poniższych aspektów należy zająć się w gminie w pierwszej kolejności?  

➢ w zakresie rozwoju gospodarczego: (maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Lp. Zagadnienia - w zakresie rozwoju gospodarczego  

1. 
Przyciąganie inwestorów z zewnątrz (np. sprzedaż gruntów, 

okresowe obniżenie podatków).   

2. Wspieranie tworzenia nowych firm przez mieszkańców.   

3. Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw.    

4. 
Tworzenie warunków do pozyskiwania nowych mieszkańców na 

teren gminy.    

5. Tworzenie produktów lokalnych.    

6. Promocja gospodarcza gminy (firm i produktów lokalnych).    

7. Rozwój bazy turystycznej i okołoturystycznej.    

8. Promocja turystyczna.    

9. Poprawa realizacji działalności rolniczej.    

10. Wspieranie przetwórstwa rolno-spożywczego.    

11. Doradztwo dla firm i rolników.  
12.  Inne (jakie?) ........................................................................  

 

➢ w zakresie infrastruktury i środowiska naturalnego: (maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Lp. 
Zagadnienia - w zakresie infrastruktury i środowiska 

naturalnego   

1. Usprawnienie układu komunikacyjnego wewnątrz gminy.   

2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej.    

3. Poprawa stanu dróg i chodników gminnych.   

4. 
Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej/przydomowe oczyszczalnie.    

5. Poprawa dostępu do sieci Internet.    

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego.    

7. 
Ograniczenie degradacji walorów krajobrazowych i 

przyrodniczych w gminie.    

8. Poprawa estetyki budynków i otoczenia.   

9. Edukacja wykorzystywania chemii rolnej przez rolników.    

10. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych.  

11.  Inne (jakie?) ........................................................................ 
 

 

➢ w zakresie kwestii społecznych: (maksymalnie 3 odpowiedzi) 

Lp. Zagadnienia - w zakresie kwestii społecznych  
1. Likwidacja zjawisk patologicznych.    

2. Rozszerzenie oferty kulturalnej i rozrywkowej gminy.    

3. Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej.    

4. Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w gminie.    

5. Szeroko rozumiana aktywizacja społeczności lokalnej.    

6. Szkolenia zawodowe i rozwój postaw przedsiębiorczych.    

7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.    

8. Większy udział mieszkańców w zarządzaniu gminą.    

9. Rozwój form opieki społecznej.    

10. 
Poprawa współpracy pomiędzy mieszkańcami i organizacjami w 

gminie.    

11. Podniesienie poziomu oświaty.    

12. Poprawa stopnia identyfikacji mieszkańców z gminą.    

13.  Inne (jakie?) ........................................................................ 
 

 



5. Proszę o zaznaczenie trzech mocnych stron gminy: 

Lp. Zagadnienia   

1. 
Czyste i mało zmienione działalnością człowieka środowisko 

naturalne. 
  

2. Walory przyrodnicze i stan jakościowy środowiska naturalnego.   

3. Bogate tradycje i dziedzictwo kulturowe.   

4. Możliwości rozwoju w kierunku agroturystyki.   

5. Dobre warunki dla rozwoju rolnictwa.   

6. Dobre warunki do rozwoju przetwórstwa.   

7. Zintegrowana społeczność lokalna.   

8. Atrakcyjne zabytki.   

9. Infrastruktura rekreacyjna i sportowa.   

10. Prężnie działający samorząd.   

11. Bogata oferta kulturowa (imprezy, spotkania).   

12. Dobrze rozwinięta baza szkolna.   

13. Duże zasoby siły roboczej.   

14. Inne (jakie?)  ..............................................................................   

 

 

 

 

6. Proszę o zaznaczenie trzech słabych stron gminy: 

Lp. Zagadnienia   

1. Niska jakość życia.   

2. Bezrobocie, brak miejsc pracy.  

3. 

Niewystarczająca infrastruktura komunalna (wodociągi, 

kanalizacja).   

4. Niewystarczająca ilość połączeń komunikacyjnych (autobusowych).   

5. Niska jakość i dostępność do opieki medycznej.   

6. Niewystarczająca ilość inicjatyw społecznych.   

7. Zbyt mała ilość miejsc w przedszkolach.   

8. Zanieczyszczenie środowiska.   

9. Trudne warunki prowadzenia lokalnej przedsiębiorczości.   

10. Marginalny rozwój agroturystyki.   

11. Niewystarczająca ilość placówek oświatowych i instytucji kultury.   

12. Mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.   

13. Niedostatecznie rozwinięta sieć dróg.   

14. Ograniczony dostęp do bazy turystycznej i noclegowej.   

15. Inne (jakie?)  .................................................................................   

 

 



7. Proszę o zaznaczenie trzech szans rozwojowych dla obszaru gminy: 

Lp. Zagadnienia   

1. Rozwój współpracy międzygminnej.   

2. 
Wysokie walory środowiska naturalnego sprzyjające rozwojowi 

turystyki.   

3. Przeznaczenie obszarów pod inwestycje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.   

4. Rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy.   

5. Rozwój branży usługowo-noclegowej.   

6. 
Rosnące zainteresowanie społeczeństwa lokalnymi produktami i 

ekologiczną żywnością.   

7. 
Możliwość pozyskania w najbliższych latach środków z Unii 

Europejskiej na rozwój gminy.   

8. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, osób z 

niepełnosprawnościami i potrzebujących pomocy.   

9. Postępująca informatyzacja i cyfryzacja życia codziennego.  

10. Dalsza modernizacja i postępująca specjalizacja rolnictwa.  

11. Rozwój rynku energetyki odnawialnej.  

12. Rozwój budownictwa jednorodzinnego.  

13. Inne – jakie? …………………………………………   

 

 

 

 

8. Proszę o zaznaczenie trzech największych zagrożeń dla rozwoju gminy: 

Lp. Zagadnienia   

1. Zwiększające się zanieczyszczenie środowiska naturalnego.   

2. 
Niestabilność gospodarcza w skali całego kraju i brak perspektyw 

dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.   

3. 
Rozwój epidemii lub stałe utrzymywanie się stanu zagrożenia 

epidemicznego.   

4. 
Niekorzystne trendy demograficzne w skali kraju – „starzenie się” 

społeczeństwa.   

5. Wzrost przestępczości i spadające poczucie bezpieczeństwa.   

6. 
Zwiększający się zakres problemów społecznych dotyczących 

różnych grup osób.   

7. 
Bierna postawa społeczeństwa w sferze aktywności społecznej i 

gospodarczej.   

8. 
Brak perspektyw dla rozwoju rolnictwa i niska rentowność 

produkcji rolnej.  
9. Niestabilność przepisów prawa oraz częste zmiany w prawie.   

10. 
Postępujące zmiany klimatyczne i nieprzewidywalność zjawisk 

pogodowych.   

11. Wyczerpujące się zasoby wodne.  

12. Inne – jakie? …………………   

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Jakie Pana/Pani zdaniem konkretne inwestycje publiczne powinny zostać zrealizowane 

na terenie gminy w ciągu następnych 5 lat? 

 

a. ………………………………………………………………………………………… 

 

 

b. ………………………………………………………………………………………… 

 

 

c. ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRYCZKA  (proszę wstawić „X” we właściwej kratce) 

 

1. Płeć 

Kobieta Mężczyzna 

  

 

2. Wiek  

15-24 25-35 36-64 powyżej 65 lat 

 

 

   

3. Wykształcenie 

Podstawowe Zawodowe  Średnie ogólne Średnie zawodowe Wyższe 

 

 

 

 

   

4. Grupa zawodowa 

Bezrobotny 

Sektor prywatny 
Sektor 

publiczny 

Organizacja 

pozarządowa 
Inne Pracow

nik 

Pracod

awca 
Rolnik  

 

 

      

5. Zamieszkiwanie na terenie gminy 

Mieszkam tutaj od 

urodzenia/ na stałe 

Mieszkam tutaj nie 

dłużej niż 10 lat 

Mieszkam tutaj 

okresowo (np. część 

roku lub tylko 

latem) 

Bywam tylko 

czasem u rodziny, 

załatwiam różne 

sprawy 

Bywam jako turysta 

 

 

 

 

   

 


