ANKIETA
W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smołdzino na lata 20162026
zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu aktualnego oraz potencjału gminy
Smołdzino.
Dla uzyskania wiarygodnych wyników prosimy o wypełnienie wszystkich pol. Ankieta jest
anonimowa.
PROSIMY O WYPEŁNIENIE I ZWROT ANKIETY DO URZĘDU GMINY W SMOŁDZINIE
I. OCENA STANU AKTUALNEGO, POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJA
POTRZEB
1. Proszę ocenić atrakcyjność osiedleńczą, turystyczną i inwestycyjną gminy oraz swojego rejonu
zamieszkania. Proszę ocenić w skali od 1 do 5:
1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – umiarkowanie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze
Gmina Smołdzino:
KATEGORIA
Chodniki (dostępność)
Infrastruktura drogowa, w tym:

OCENA
1

2

3

4

5

Drogi (jakość)
Oświetlenie (dostępność)
Ścieżki rowerowe (dostępność)

Komunikacja publiczna (dostępność)
Kanalizacja sanitarna (jakość i dostępność)
Wodociągi (jakość i dostępność)
Żłobki/przedszkola (dostępność)
Edukacja (baza dydaktyczna)
Oferta turystyczna
Podstawowa opieka zdrowotna (dostępność)
Specjalistyczna opieka zdrowotna (dostępność)
Edukacja (dostępność)
Pomoc społeczna (jakość)
Wizerunek i estetyka gminy
Dostępność obiektów handlowych
Stan środowiska naturalnego
Przedsiębiorczość (poziom)
Lokalny rynek pracy (dostępność)
Bezpieczeństwo (poziom)
Administracja (sprawność)
Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

1

2. Proszę wskazać największy atut i największą słabość gminy Smołdzino. Proszę wskazać po jednym.
Atut:
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Słabość:
…………………………………………………………………………………………………………………….....
3. Proszę wskazać, w czym można upatrywać potencjał rozwojowy gminy Smołdzino. Proszę zaznaczyć
jedną odpowiedź.
 poprawa warunków osiedleńczych

 poszerzenie oferty kulturalnej

 rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej

 poprawa estetyki gminy i jej promocja

 rozwój turystyki

 rozwój przedsiębiorczości

 poprawa dostępności komunikacyjnej gminy

 inne, jakie?
…………………………………...

4. Proszę o wskazanie najpilniejszych inwestycji koniecznych do realizacji na terenie gminy Smołdzino
w perspektywie do 2026 roku. Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 zadania wstawiając w odpowiednim polu
znak "x".
Zadanie
Modernizacja dróg
Budowa/remont chodników
Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych
Budowa parkingów
Uruchomienie gminnej komunikacji publicznej
Rozbudowa/modernizacja sieci wodno-ściekowej
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych, np. boiska, korty tenisowe
Poszerzenie oferty kulturalnej
Modernizacja placówek oświatowych
Realizacja programów/projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
Rozwój usług gastronomiczno-hotelarskich
Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
5. Proszę o wskazanie najpilniejszej inwestycji do realizacji w swoim rejonie zamieszkania w perspektywie
do 2026 roku. Proszę podać jedno zadanie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

II. IDENTYFIKACJA OSOBOWA
1. Płeć:

Kobieta

2. Wiek:

≤ 19 lat

3. Wykształcenie:
4. Status zawodowy:

Mężczyzna
20-29 lat

podstawowe
uczeń/student

30-39 lat
zawodowe
pracujący

40-49 lat

50-59 lat

średnie

wyższe

przedsiębiorca

60 lat i więcej

emeryt/rencista

bezrobotny

5. Miejsce zamieszkania (sołectwo/miejscowość):
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Bukowa

Czysta

Kluki

Gardna Mała
(Wysoka)

Retowo

Człuchy

Smołdziński
Las

Łokciowe

Wierzchocino

Komnino

Siecie

Gardna
Wielka

Stojcino

Witkowo

Smołdzino

Żelazo

ul. .…………………………………..

3

