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Szanowni Państwo!  
W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Głogówek na lata 2015-2025 
serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety odzwierciedlającej życie mieszkańców w Gminie Głogówek. 
Celem ankiety jest zebranie informacji o problemach, potrzebach i jakości życia w Gminie. Wyniki będą 
prezentowane zbiorczo przez zespół opracowujący wyżej wymienioną Strategię Rozwoju. Ankieta ma charakter 
anonimowy. Państwa odpowiedzi są dla nas ważne, przekazane uwagi i sugestie stanowić będą o rzeczywistych 
potrzebach społeczno - gospodarczych oraz wizję rozwoju Gminy Głogówek na najbliższe lata. Pozwolą nam 
one na stworzenie rzetelnej Strategii Rozwoju. Zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz podzielenia się z nami 
Państwa opinią dotyczącą życia w Gminie Głogówek.  

 
1. OGÓLNA OCENA (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź): Jakie jest według 

Pani/Pana życie w Gminie? 

Bardzo dobre Dobre Raczej dobre

Trudno powiedzieć Raczej złe Bardzo złe  
2. Proszę zaznaczyć zdanie, które według Pani/Pana, właściwie charakteryzuje 

sytuację w Gminie? 

Gmina podąża w bardzo dobrym kierunku, wyróżnia się na tle innych regionów. 

Sytuacja w Gminie jest dobra i stabilna

Nie widzę, aby Gmina się rozwijała. 

Rozwój Gminy jest mi obojętny. Nie czuję się związany/a z Gminą.

Rozwój Gminy wpływa negatywnie na mieszkańców. Należy na nowo przemyśleć 

kierunki rozwoju i cele do realizacji.

Sytuacja w Gminie jest bardzo słaba. Jestem bardzo niezadowolony/a z życia w 

Gminie.
 

 

3. Czy uważa Pani/Pana, że Gmina potrzebuje strategii rozwoju, mającej na celu 
ożywienie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego ? 

Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Trudno powiedzieć

Raczej nie Nie Zdecydowanie nie  

 

4. Jaki jest Pana/Pani stosunek do Gminy? 

Utożsamiam się z gminą, jestem lokalnym patriotą/tką. Poczucie przynależności jest 

bardzo silne.
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Czasami wspieram działania podejmowane przez Gminę; czuję że należę do wspólnoty.

Wyczuwam słabą więź z Gminą.  

Nie mam zdania; współpraca Gminy z mieszkańcami jest mi obojętna.  

Jestem niezadowolony/a ze współpracy Gminy z mieszkańcami. Nie czuję przynależności do 

Gminy. 

 

5. Proszę ocenić ważność realizacji poniższych przedsięwzięć na terenie gminy 
według skali 5- bardzo ważna do 1 - zbędna (proszę zaznaczyć „X” wybran ą 
ocenę) 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 
OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA:  Utrzymanie zieleni, zapewnienie 
czystości na terenie Gminy, segregacja odpadów, poprawa estetyki Gminy 

     

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA:  Dostępność przedszkoli, żłobka(np. ilość 
miejsc, zapotrzebowanie, miesięczne opłaty na 1 dziecko) 

     

EDUKACJA:  Dostępność do edukacji szkolnej i pozaszkolnej na terenie Gminy. 
Jakość/ poziom kształcenia w szkołach  

     

PROMOCJA GMINY: poszerzenie działań promujących Gminę jako  miejsce 
przyjazne inwestorom i rozwoju kulturalnego, partnerstwo miast 

     

KULTURA : Przystępność organizowanych wydarzeń kulturalnych, dopasowanie 
do oczekiwań społeczności lokalnej, jakość proponowanych wydarzeń 
kulturalnych 

     

BEZPIECZEŃSTWO: Poczucie bezpieczeństwa, poczucie istnienia ładu w 
Gminie  

     

OSOBY STARSZE: Opieka nad starszymi osobami, dostosowanie infrastruktury 
do ich potrzeb i oczekiwań  

     

OPIEKA ZDROWOTNA: Dostęp do służby zdrowia, jakość obsługi w 
ośrodkach zdrowia, koszty leczenia, dostęp do lekarzy specjalistów, poradni 
psychologicznych 

     

MIESZKANIE:  Zapewnienie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, liczba 
nowych mieszkań, domów, terenów pod zabudowę, uzbrajanie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe 

     

REKREACJA : Dostęp do ośrodków sportowych, terenów rekreacyjnych, 
możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego i ich modernizacja 

     

RYNEK PRACY : Liczba miejsc pracy i ich zróżnicowanie, liczba nowych 
miejsc pracy w ostatnich 3 latach, poziom płac w gminie  

     

INWESTYCJE W GMINIE:  Nowi inwestorzy w tym inwestorzy zagraniczni, 
liczba inwestycji w tym finansowanych z funduszy europejskich, wydzielanie i 
uzbrajanie terenów inwestycyjnych 

     

REMONTY I BUDOWA DRÓG      
ROZBUDOWA i MODERNIZACJA sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej 

     

OCHRONA ZABYTKÓW: zamek, zabytkowe kamieniczki, kapliczki, inne      
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6. Proszę wymienić 3 obszary spośród wyżej wymienionych, które według 
Pana/Pani powinny być priorytetowe w działaniach Gminy w latach 2015- 2025? 

a. ………………………………………………………………………. 
b. ………………………………………………………………………. 
c. ………………………………………………………………………. 
 

7. Proszę dać propozycję zadania inwestycyjnego (np. renowacja elewacji) lub 
nieinwestycyjnego (np. kursu), które powinno, według Pana/ Pani, być 
zrealizowane w okresie 2015-2025. 
a. Nazwa zadania……………………………………………………………………… 
b. Opis zadania (na czym ma polegać zadanie): 

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

c. Miejsce realizacji zadania (miejscowość,  ulica nr): 
……………………………………………………………………………………… 

8. Czy zamierza Pani/Pan w najbliższym czasie (5-7 lat) zmienić swoje miejsce 
zamieszkania poza obszar Gminy? 

Zdecydowanie nie  

Raczej nie  

Nie zastanawiałem/am się nad tym  

Rozważam taką możliwość  

Raczej tak  

Zdecydowanie tak  

 

9. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje Miasto i Gminę 
Głogówek dziś, a które powinny być charakterystyczne dla Miasta i Gminy 
Głogówek w najbliższej przyszłości? (Proszę zaznaczyć „X” maksymalnie 5 
propozycji w kolumnie „DZIŚ” oraz maksymalnie 5 pozycji w kolumnie „JUTRO”) 

GMINA DZI Ś  JUTRO 
atrakcyjna dla mieszkańców   
atrakcyjna dla inwestorów i przedsiębiorców   
atrakcyjna dla turystów   
z perspektywami dla młodych ludzi   
z ciekawą ofertą spędzania wolnego czasu   
dobrze zarządzana   
bezpieczna   
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dbająca o środowisko naturalne   
ma dobrze rozbudowaną infrastrukturę  (drogową, kanalizacyjną, 
wodociągową) 

  

posiada dobrze funkcjonującą infrastrukturę społeczną (bazę 
oświatową, kulturalną, sportową, opiekę zdrowotną itp.) 

  

 

10. Które z poniższych elementów w funkcjonowaniu Urzędu Gminy należałoby, według 
Pana/Pani, poprawić w najbliższym czasie? (proszę zaznaczyć „X” w odpowiedniej 
pozycji) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE „X” 
sposób obsługi interesantów  
podmiotowe traktowanie interesanta  
kompetencje pracowników   
szybkość obsługi interesantów  
kulturalne zachowanie pracowników  
pomoc w udzielaniu informacji  
łatwość dotarcia do właściwego pracownika  
wygląd i wyposażenie urzędu  

 
11. Co według Pani/Pana można wykorzystać w przyszłości dla rozwoju Gminy? Co może 

stać się szansą dla jej rozwoju? Co decyduje o jej atrakcyjności? 

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

12. Płeć: 
� Mężczyzna � Kobieta 

13. Wiek 
� 15- 25 lat 
� 26-40lat 

� 41-60 lat 
� Powyżej 60 lat 

14. Wykształcenie 
� podstawowe 
� gimnazjalne 
� zasadnicze zawodowe 

� średnie 
� policealne 
� wyższe 

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ANKIECIE 


