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ANKIETA 

– BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH 
OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO  

GMINY KRZESZÓW 

Szanowni Państwo, 
 

Urząd Gminy Krzeszów przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszów. 
Niezbędnym elementem planowanych działań w ramach w/w strategii jest zdefiniowanie 
potrzeb i problemów mieszkańców, do których niniejsza ankieta jest kierowana. Dzięki 
Państwa opinii wyrażonych w niniejszym anonimowym badaniu ankietowym Urząd Gminy w 
Krzeszowie będzie mógł trafniej i precyzyjniej dostosować planowane projekty inwestycyjne, 
bezpośrednio odpowiadając na Państwa potrzeby i wskazane problemy. W związku z tym 
proszę o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety.  

    Stanisław Nowakowski   
Wójt Gminy Krzeszów 

I. INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 
 

Infrastruktura 
techniczna/komunikacja/oświetlenie bardzo 

dobry 
dobry dostateczny 

niewystarczający, 
zły 

Jak oceniasz? 
stan dróg w gminie     

stan chodników     

dostępność do parkingów     

dostępność do tras rowerowych?     

połączenia komunikacyjne na terenie 

gminy? 

    

połączenia komunikacyjne z 

pozostałymi ośrodkami miejskimi 

województwa? 

    

rozmieszczenie i stan oświetlenie 

publicznego? 

    

 

Infrastruktura ochrony środowiska, 
wodociągi + kanalizacja bardzo 

dobry 
dobry dostateczny 

niewystarczający, 
zły 

 Jak oceniasz? 
jakość wody pitnej     

stan i dostępność do sieci kanalizacyjnej     

stan i dostępność do sieci wodociągowej     

poziom hałasu na terenie gminy     
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jakość powietrza     

czystość gminy      

system odbioru odpadów     

 
Infrastruktura, z której korzystasz… bardzo 

dobry dobry dostateczny 
niewystarczający, 

zły Jak oceniasz stan oświaty? 
dostępność do żłobków na terenie 

gminy 

    

jakość oferty żłobków i przedszkoli     

dostępność do opieki przedszkolnej     

dostępność placów zabaw dla dzieci     

jakość placów zabaw dla dzieci     

poziom nauczania w szkołach     

dostępność do zajęć 

pozalekcyjnych/dodatkowych dla 

dzieci  

    

     

Jak oceniasz infrastrukturę i ofertę 
sportową na terenie gminy? 

bardzo 
dobry dobry dostateczny 

niewystarczający, 
zły 

dostępność do infrastruktury sportowej, 

rekreacyjnej 

    

jakość infrastruktury sportowej     

dostępność do oferty zajęć sportowych     

aktywność sportowo – rekreacyjną 

mieszkańców 

    

     

Jak oceniasz ofertę kulturalną? bardzo 
dobry 

dobry dostateczny 
niewystarczający, 

zły 
oferta wydarzeń kulturalnych na 

terenie gminy 

    

liczba zajęć dla dzieci i mieszkańców w 

świetlicach wiejskich 

    

dostępność do bibliotek gminnych     

moja aktywność kulturalna     

 
Turystyka  bardzo 

dobry 
dobry dostateczny 

niewystarczający, 
zły  Jak oceniasz? 

oferta turystyczna na terenie gminy     
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atrakcyjność turystyczna gminy na tle 

województwa 

    

jakość oferty noclegowej     

jakość oferty gastronomicznej     

potencjał turystyczny gminy     

poziom promocji i wykorzystania 

turystyki na potrzeby rozwoju 

gospodarczego gminy 

    

 
 
Informatyka bardzo 

dobry 
dobry dostateczny 

niewystarczający, 
zły  Jak oceniasz? 

dostępność do internetu     

dostęp do komputera     

znajomość posługiwania się 

komputerem 

    

dostępność do publicznej oferty usług 

cyfrowych, np. korzystanie z 

przelewów internetowych, zakupów, 

usług i e-administracji 

    

 

Przedsiębiorczość i rynek pracy bardzo 
dobry 

dobry dostateczny 
niewystarczający, 

zły  Jak oceniasz? 
możliwość znalezienia pracy na terenie 

gminy 

    

 warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej  

    

warunki do prowadzenia rolnictwa     

wsparcie szkoleniowe i doradcze     

możliwość znalezienia pracy w 

okolicznych gminach 

    

 
Pomoc społeczna/seniorzy/zdrowie bardzo 

dobry 
dobry dostateczny 

niewystarczający, 
zły  Jak oceniasz? 

dostępność do placówek zdrowotnych     

dostępność do aptek     

dostępność  do opieki zdrowotnej dla 

osób starszych 

    

oferta zajęć dla seniorów (świetlice 

wiejskie, miejsca spotkań itd.) 

    



AKTUALIZACJA STRATEGII  

ROZWOJU GMINY KRZESZÓW  

4 

 

 

wsparcie osób ubogich, rodzin 

wielodzietnych, osób 

niepełnosprawnych 

    

problem alkoholizmu/narkotyki     

 skala przemocy rodzinnej     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTRZEBY MIESZKAŃCÓW 

Proszę wskaż maksymalnie 5 kluczowych problemów związanych z jakością życia na 
terenie Gminy Krzeszów, (np. zły stan drogi w miejscowości X) 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………..... 

5………………………………………………………………………………………………….  

Proszę wymień maksymalnie 5 kluczowych działań, jakie powinny być zrealizowane, 
poprawione na terenie Gminy Krzeszów, (np. remont drogi w miejscowości X) 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………..... 

5………………………………………………………………………………………………….  

Metryczka osoby wypełniającej ankietę: 

Płeć 
Kobieta Mężczyzna 
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Wiek: Poniżej 25 lat 26-45 lat 46-65 lat 65 i więcej 
    

 

Zatrudnienie: 
Uczeń/ 
student 

Przedsiębiorca rolnik Osoba 
pracująca 

Osoba 
bezrobotna 

Rencista/ 
emeryt 

      

 
Ankietę można przekazać bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Krzeszów w wersji 

papierowej lub elektronicznej (scan ankiety) na adres:  ………... Ankieta zbierana będzie 

również przez poszczególnych sołtysów, ankieterów w sołectwach na terenie gminy i 

Krzeszów. Badanie prowadzone jest do dnia …….. Szczegółowe dane dotyczące 

opracowywanej aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzeszów znajdują się na stronie 

www.krzeszow.pl  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą 

– firmą hITprojekt;  tel. 609 880 901; hitprojektMH@gmail.com. 
 

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!   


