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Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która jest jednym 
z elementów konsultacji społecznych, związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii 
Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy działania Turystyczna Podkowa.  
 
Ankieta jest wypełniana anonimowo.  
 

Typ respondenta 

Mieszkaniec obszaru działania LGD 

Mieszkaniec gminy …………………….. 
 

Przedsiębiorca prowadzący działalność na obszarze działania LGD: 

Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie gminy 
……………… 

 

Członek organizacji pozarządowej funkcjonującej na obszarze działania 
LGD 

Członek organizacji pozarządowej prowadzącej działalność na 
terenie gminy……………………. 

 

Inny (jaki?) ………………………………………. 
 

 

Cechy 
respondenta 

Wiek 

Do 30 lat 
 

31 – 49 lat 
 

50 – 65 lat 
 

Powyżej 65 lat 
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Płeć 

Kobieta 
 

Mężczyzna 
 

Niepełnosprawność 

Tak 
 

Nie 
 

Sytuacja na rynku pracy 

Osoba pracująca 
 

Osoba bezrobotna 
 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą 
 

Emerytka/Emeryt 
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1. Prosimy o Państwa ocenę poszczególnych elementów związanych z jakością życia w 

Państwa gminie, zaznaczając znakiem x odpowiednio: 1 (ocena: bardzo złe, bardzo 

słabe), 2 (złe, słabe), 3 (średnie), 4 (dobre, mocne), 5 (bardzo dobre, bardzo mocne) 

Uwaga: nie postawienie znaku x oznacza „nie wiem/nie jestem w stanie ocenić”. 

 1 2 3 4 5 

Edukacja 

Jakość usług edukacyjnych świadczonych na 

terenie gminy 
     

Dostępność edukacji pozaszkolnej dla dzieci 

i młodzieży 
     

Dostępność edukacji dla dorosłych (kursy 

podnoszące kwalifikacje, szkolenia, itp.) 
     

Warunki lokalowe i wyposażenie placówek 

edukacyjnych 
     

Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Jakość oferty kulturalnej dostępnej na terenie 

gminy 
     

Stopień znajomości i rozpoznawalności wśród 

mieszkańców lokalnych tradycji, ludowych 

zwyczajów, ich zachowania i kultywowania 

     

Stan zachowania na terenie gminy zabytków 

i dziedzictwa materialnego 
     

Wsparcie instytucjonalne dla działalności zespołów 

artystycznych i stowarzyszeń kulturalnych 
     

Zdrowie i rekreacja 

Jakość terenów i obiektów rekreacyjnych      

Dostępność terenów i obiektów rekreacyjnych dla 

mieszkańców 
     

Jakość oferty rekreacyjnej dostępnej dla 

mieszkańców na terenie gminy 
     

Dostępność terenów i obiektów rekreacyjnych dla 

turystów 
     

Jakość oferty rekreacyjnej na terenie gminy 

dostępnej dla turystów 
     

Stan zdrowia mieszkańców      
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Świadomość konieczności prowadzenia zdrowego 

stylu życia i codziennego dbania o zdrowie 
     

Turystyka 

Wpływ ruchu turystycznego na jakość życia 

mieszkańców 
     

Wpływ ruchu turystycznego na rozwój gospodarczy 

gminy 
     

Popularność obszaru gminy wśród turystów      

Atrakcyjność turystyczna gminy      

Przestrzeń 

Estetyka przestrzeni publicznych      

Estetyka posesji prywatnych      

Przyjazność, dostępność i funkcjonalność 

publicznych przestrzeni, miejsc i obiektów 
     

Dostępność publicznych obiektów architektury i 

terenów o różnych funkcjach dla osób 

z niepełnosprawnościami 

     

Organizacja zieleni publicznych i zagospodarowanie 

terenów zielonych 
     

Spójność przestrzenna gminy      

Walory krajobrazowe terenów gminy i jej okolic      

Środowisko naturalne 

Ogólny stan środowiska naturalnego na terenie 

gminy 
     

Stan rzek i cieków wodnych przepływających przez 

gminę 
     

Stan gleb      

Stan lasów      

Jakość powietrza      

Bioróżnorodność      

Ogólne tendencje obserwowane w zmianach 

środowiska naturalnego 
     

Aktualny wpływ rozwoju gospodarczego obszaru 

gminy i terenów sąsiednich na jakość środowiska 

życia mieszkańców 

     

Stopień wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, jako czynnika zmniejszającego degradację 

środowiska 
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Walory krajobrazowo-przyrodnicze      

Gospodarka 

Lokalne warunki do rozpoczynania działalności 

gospodarczej 
     

Lokalne warunki do trwałego prowadzenia 

i rozwoju działalności gospodarczej 
     

Skuteczność działań instytucji i podmiotów 

otoczenia biznesu działających w bliskim otoczeniu 

(urzędy, banki, izby gospodarcze, inkubatory itp.) 

     

Zdolność lokalnych podmiotów gospodarczych do 

współpracy, sieciowania, tworzenia spółek 
     

Stopień niezależności energetycznej 

przedsiębiorstw 
     

Sfera społeczna 

Aktywny udział mieszkańców w życiu kulturalnym 

i społecznym 
     

Działalność organizacji pozarządowych jako 

katalizatora życia społecznego 
     

Stopień kompetencji mieszkańców w korzystaniu 

z Internetu 
     

Poczucie bezpieczeństwa      

Adekwatność działań dotyczących zapobiegania 

marginalizacji i wykluczenia społecznego różnych 

grup mieszkańców 

     

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn 
     

Aktywizacja grup mieszkańców szczególnie 

zagrożonych występowaniem negatywnych zjawisk 

społecznych. 

     

Nastawienie mieszkańców do uchodźców 

wojennych 
     

Nastawienie mieszkańców do migrantów 

ekonomicznych 
     

Stopień integracji między mieszkającymi od 

pokoleń a nowo osiedlonymi mieszkańcami 
     

Infrastruktura techniczna 

Poziom rozwoju i dostępności alternatywnych 

źródeł energii 
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Poziom rozwoju infrastruktury dla przetwórstwa 

rolnego, sprzedaży bezpośredniej 
     

Poziom rozwoju infrastruktury ochrony zasobów 

wody 
     

Poziom rozwoju infrastruktury zmniejszania 

zanieczyszczania powietrza 
     

Poziom rozwoju infrastruktury  zmniejszania 

zanieczyszczania gleb 
     

Poziom rozwoju lub dostępności możliwej do 

adaptacji infrastruktury tworzącej bazę lokalową 

dla organizacji inkubatorów przedsiębiorczości, 

przedsięwzięć ekonomii społecznej itp. 

     

 
 

2. Prosimy o wskazanie, które kierunki działań powinny zostać uznane za priorytetowe 

w działaniach LGD Turystyczna Podkowa, zmierzających do zaspokojenia potrzeb 

i dalszego rozwoju obszaru objętego jej aktywnością. (można zaznaczyć więcej niż 

1 odpowiedź). 

Edukacja 

Wspieranie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży, 

takich jak koła zainteresowań, kluby naukowe, wycieczki tematyczne itp. 

 

Wspieranie różnorodnych form edukacji dla dorosłych, takich jak kursy 

kwalifikacyjne, szkolenia, uniwersytety III wieku itp. 

 

Wspieranie poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej  

Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Wspieranie organizacji, grup nieformalnych oraz indywidualnych twórców w 

kultywowaniu tradycji lokalnych i regionalnych oraz w rozwijaniu kultury i sztuki 

 

Wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego i 

historycznego w jego wymiarach materialnych i niematerialnych 

 

Poprawa jakości i poszerzanie oferty kulturalno-rozrywkowej realizowanej na 

terenie LGD oraz dostępności mieszkańców do kultury i rozrywki 

 

Zdrowie i rekreacja 

Wspieranie dostępności mieszkańców do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej  

Wspieranie organizacji sportowych zapewniających szeroko dostępną 

i różnorodną ofertę włączania społeczeństwa do zdrowego trybu życia, w tym 

w szczególności przeznaczoną dla seniorów. 

 

Wspieranie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej  
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Wspieranie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i poprawiającej warunki 

zdrowotne mieszkańców 

 

Turystyka 

Wspieranie rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej  

Wspieranie organizowania różnorodnych form turystyki jako oferty rekreacyjnej 

dla mieszkańców 

 

Przestrzeń 

Wspieranie działań zmierzających do zatrzymania występującej dezintegracji 

przestrzeni wsi 

 

Poprawa jakości przestrzeni publicznej, jej funkcjonalności i estetyki oraz 

dostępności dla osób niepełnosprawnych 

 

Wspieranie działań integrujących przestrzenie publiczne i prywatne, których 

celem będzie osiągnięcie spójności komunikacyjnej, estetycznej, funkcjonalnej 

ich obszarów stycznych 

 

Powstrzymanie degradacji najistotniejszych walorów krajobrazowych oraz 

wspieranie działań rewaloryzacyjnych prowadzonych w tym zakresie 

 

Środowisko naturalne 

Wspieranie działań w kierunku powstrzymania dalszej degradacji kluczowych 

składników środowiska naturalnego: powietrza, wody, gleby, bioróżnorodności 

 

Podnoszenie w świadomości społecznej rangi edukacji ekologicznej oraz 

realności zagrożeń zarówno globalnych, ale także w wymiarze lokalnym, 

wynikających z zachodzących zmian w środowisku naturalnym 

 

Gospodarka 

Promowanie działań w kierunku zwiększania niezależności energetycznej 

lokalnych przedsiębiorstw, w tym zmniejszania ich energochłonności, 

korzystania z energii odnawialnej oraz racjonalizacji wykorzystywania energii ze 

źródeł nieodnawialnych 

 

Tworzenie warunków lokalowych dla aktywności inkubatora przedsiębiorczości 

oraz wspieranie działalności typu start-up 

 

Wspieranie rozwoju turystyki jako ważnej gałęzi lokalnej gospodarki, 

z wykorzystaniem walorów naturalnych w sposób nie zagrażający ich degradacji 

przyrodniczej i krajobrazowej 

 

Promowanie działań studyjnych, edukacyjnych i organizacyjnych nakierowanych 

na kooperację przedsiębiorców lokalnych, tworzenie spółek, spółdzielni, 

przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz innych form wzmacniania ich 

efektywności i konkurencyjności rynkowej 
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Sfera społeczna 

Prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji społecznej i trwałe wspieranie 

życia społecznego w jego różnorodnych formach i przejawach 

 

Rozwój źródeł energii odnawialnej dostępnych do wykorzystywania przez 

indywidualne gospodarstwa rolne i domowe, jako element poprawy warunków 

życia 

 

Wspieranie działań studyjnych/rozpoznawczych dotyczących możliwości 

wykorzystywania przez mieszkańców lokalnych zasobów energetycznych, takich 

jak drewno opałowe, słoma itp. z wykorzystaniem instalacji grzewczych 

posiadających uznawane certyfikaty ekologiczne 

 

 

3. Prosimy o określenie, jakie inne najistotniejsze potrzeby rozwojowe występują 

Państwa zdaniem  na terenie Waszej gminy oraz gmin obszaru działania LGD? 

….......................................................................................................................................................... .........................

…......................................................................................................... ..........................................................................

…............................................................................................................................ .......................................................

….............................................................................................................................. .....................................................

…...................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................ .......................................................

…............................................................................................................................ ....................................................... 

…............................................................................................................................................................................. ...... 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


