
1 

 

ANKIETA 
 

Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne 
 

Szanowni Państwo 

W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, 

zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.  

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-

gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Kleczew, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem.   

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych w Strategii celów 

oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. 

 

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie 

w formie zbiorczej. 

 

Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 oznacza ocenę najniższą, 

natomiast 5 ocenę najwyższą. 

 

Społeczeństwo 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz poziom zaangażowania 

mieszkańców w sprawy społeczności 

lokalnej? 

      

Jak oceniasz poziom jakości pomocy 

społecznej w Gminie? 

      

Jak oceniasz dostępność do usług ochrony 

zdrowia w Gminie (podstawowa 

opieka medyczna, apteki, stomatolog)? 

      

Jaka jak oceniasz problem występowania w 

Gminie alkoholizmu?  

(1-bardzo mały, 2-mały, 3-średni,  

4-duży, 5 -bardzo duży)? 

      

Jaka jak oceniasz problem występowania w 

Gminie narkomanii?  

(1-bardzo mały, 2-mały, 3-średni,  

4-duży, 5 -bardzo duży)? 

      

Jaka jak oceniasz problem występowania w 

Gminie przemocy w rodzinie?  

(1-bardzo mały, 2-mały, 3-średni,  

4-duży, 5 -bardzo duży)? 

      

Gospodarka 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz atrakcyjność inwestycyjną 

obszaru Gminy (cechy, dzięki 

którym jest atrakcyjna dla inwestorów  

z zewnątrz)? 

      

Jak oceniasz możliwość uzyskania 

zatrudnienia na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz warunki do prowadzenia 

działalności rolnej (czy organizowane 

są szkolenia, czy rolnicy mają dostęp do 

informacji na temat specjalizacji 

lub zmiany profilu upraw)? 
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Jak oceniasz warunki prowadzenia 

działalności gospodarczej (udogodnienia 

i ulgi dla przedsiębiorców, dostęp do 

informacji na temat zakładania własnej 

działalności)? 

      

Jak oceniasz dostępność usług na terenie 

Gminy (handel, punkty usługowe)? 

      

Jak oceniasz działania promocyjne Gminy, 

mające na celu pozyskanie inwestorów / 

przedsiębiorców tworzących miejsca pracy? 

      

Środowisko i przestrzeń 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz estetykę swojej miejscowości?       

Jak oceniasz estetykę obiektów użyteczności 

publicznej (szkoły, urząd, dom kultury, 

świetlice, boiska, hale sportowe, stadiony 

itp.)? 

      

Jak oceniasz funkcjonalność obiektów 

użyteczności publicznej (szkoły, urząd, dom 

kultury, świetlice, boiska, hale sportowe, 

stadiony itp.)? 

      

Jak oceniasz czystość środowiska 

naturalnego na terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz wpływ działalności zakładów 

przemysłowych i wytwórczych działających 

na terenie gminy na jakość środowiska 

naturalnego? 

 (1-bardzo niekorzystny, 2-niekorzystny, 3-

obojętny,  

4-pozytywny, 5 -bardzo pozytywnych)? 

      

Jak oceniasz efektywność zagospodarowania 

przestrzeni w Gminie (czy tereny są 

wykorzystywane optymalnie)?  

      

Infrastruktura techniczna 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz stan dróg w Gminie?       

Jak oceniasz małą infrastrukturę drogową  

w Gminie (ciągi pieszo-rowerowe, 

oświetlenie, przystanki, itp.)? 

      

Jak oceniasz infrastrukturę sportowo –

rekreacyjną w miejscu zamieszkania (boiska, 

place zabaw, sale sportowe itp.)? 

      

Jak oceniasz infrastrukturę melioracji 

szczegółowej (rowy, sieć drenarska, 

przepusty itp.)? 

      

Jak oceniasz komunikację zbiorową w 

Gminie (linie autobusowe itp.) ? 

      

Jak oceniasz system odbioru odpadów na 

terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci 

wodociągowej? 

      

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci 

kanalizacyjnej? 

      

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci gazowej?       

Jak oceniasz dostęp do Internetu w Twojej 

miejscowości? 

      



3 

 

Turystyka i rekreacja 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną 

Gminy? (ilość i jakość zabytków, 

miejsc atrakcyjnych pod względem 

przyrodniczym, stan środowiska 

naturalnego, obszary chronione i rezerwaty, 

ścieżki przyrodnicze i edukacyjne) 

      

Jak oceniasz poziom bazy turystyczno-

wypoczynkowej (baza noclegowa, 

gastronomiczna, gospodarstwa 

agroturystyczne, itp.) 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu 

na terenie Gminy dla dzieci? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu 

na terenie Gminy dla 

młodzieży? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu 

na terenie Gminy dla 

dorosłych? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu 

na terenie Gminy dla seniorów? 

      

Jak oceniasz poziom rozwoju infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej (boiska, 

place zabaw, parki, ławeczki itp.)? 

      

Jak oceniasz działania promocyjne Gminy, 

mającą na celu pozyskanie potencjalnych 

turystów? 

      

Czy Twoim zdaniem ważne jest 

inwestowanie w rozwój turystyki? 
(1-bardzo mało ważne, 2-mało ważne, 3-średnioważne,  

4-ważne, 5 -bardzo ważne)? 

      

Kultura 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz jakość usług świadczonych przez 

obiekty kulturalne na terenie 

Gminy? (świetlice, biblioteki, domy kultury, 

itp.) 

      

Jak oceniasz liczbę obiektów kulturalnych  

w Gminie? (świetlice, biblioteki, domy 

kultury, itp.)? 
(1-zbyt mało, 2-mało, 3-wystarczająco,  

4-dużo, 5 -zbyt dużo)? 

      

Jak oceniasz jakość i różnorodność wydarzeń 

kulturalno – rozrywkowych odbywających 

się na terenie Gminy? 

      

Edukacja 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz poziom edukacji przedszkolnej 

w Gminie?  

      

Jak oceniasz poziom edukacji w szkołach 

podstawowych w Gminie? 

      

Jak oceniasz poziom edukacji w gimnazjach 

w Gminie? 

      

Jak oceniasz ilość obiektów oświatowych  

w Gminie (przedszkola, szkoły)? 
(1-zbyt mało, 2-mało, 3-wystarczająco,  

4-dużo, 5 -zbyt dużo)? 
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2. Prosimy o podanie 3 aspektów, które są najpilniejsze do poprawy w Gminie KLECZEW w najbliższym 

czasie 

 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

 

Przykładowe: 

 

o poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg) 

o rozwój turystyki 

o rozwój sportu 

o rozwój kultury 

o budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

o budowa i modernizacja świetlic wiejskich 

o zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 

o promocja Gminy 

o rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej  

o ochrona środowiska 

o poprawa jakości obsługi medycznej 

o zmniejszenie bezrobocia 

o edukacja 

o poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 

i inne. 

 

3. Prosimy o podanie najpoważniejszych problemów związanych obecnie z jakością życia w Gminie 

KLECZEW (czego brak/niedostatek/niewłaściwe funkcjonowanie jest odczuwalne najbardziej): 

 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

 

 

4. Prosimy o podanie 3 mocnych stron Gminy KLECZEW: 

 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

 

Przykładowe: 

 

o niskie bezrobocie 

o korzystne położenie 

o wysokie walory środowiska przyrodniczego (specyficzny mikroklimat) 

o wysoki poziom edukacji 

o jakość infrastruktury 

o podmioty gospodarcze o silnej pozycji w regionie 

o duży udział sektora prywatnego w gospodarce 

o dobre połączenie komunikacyjne z większymi miastami (PKP, linie autobusowe) 
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5. Prosimy o podanie 3 słabych stron Gminy KLECZEW: 

 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

 

Przykładowe: 

o niska inicjatywa społeczna 

o zły stan dróg 

o niewystarczająca infrastruktura komunalna (wodociągi, kanalizacja) 

o bałagan urbanistyczny (chaos w zabudowie) 

o słaby dostęp do opieki medycznej 

o zbyt mała ilość miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych 

o zanieczyszczenie środowiska 

o zbyt mała ilość bibliotek i świetlic wiejskich 

o niska konkurencyjność usług na rynku lokalnym 

o mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

 

6. Prosimy o podanie 3 największych zagrożeń dla rozwoju Gminy KLECZEW: 

 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

 

Przykładowe: 

o bariery dla przedsiębiorczości  

o trudności budżetowe 

o niski przyrost naturalny 

o ucieczka ludzi młodych z obszarów wiejskich do większych miast 

o degradacja środowiska naturalnego 

o brak obszarów przeznaczonych bezpośrednio pod działalność inwestycyjną 

o brak inicjatywy społecznej 

o słaba jakość infrastruktury drogowej (dróg, chodników) 

o lokalizacja na terenie Gminy inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne  

 

7. Proszę o zaznaczenie 3 szans rozwojowych dla obszaru Gminy KLECZEW: 

 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

 

 

Przykładowe: 

o środki z Unii Europejskiej 

o wysokie walory środowiska naturalnego  

o rozwój tzw. czystego przemysłu (przemysł wysokiej technologii) nie wpływającego negatywnie 

o na stan środowiska naturalnego 

o agroturystyka i ekoturystyka 

o przeznaczenie obszarów pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

o podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu ochrony i wykorzystania walorów 

środowiska przyrodniczego na terenie Gminy 

o rozwój małej przedsiębiorczości (handel, usługi) 
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Metryczka 
 
Płeć: 

     kobieta     mężczyzna 

 

Wiek: 

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

 

Zatrudnienie: 

      uczeń/student         rolnik  przedsiębiorca         osoba pracująca        osoba bezrobotna 

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

 

Czy jesteś mieszkańcem Gminy KLECZEW? 

      TAK 

      NIE 

 

 

 

Po wypełnieniu ankiety proszę o jej przekazanie do dnia  7 stycznia 2014 roku do Urzędu 
Gminy i Miasta w Kleczewie, Biuro Obsługi Interesanta, parter, pok. 105   
        

 
 

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie! 
 
 
 
 
 
 


