Szanowni Państwo!
Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To
pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.
Opracowany w latach poprzednich przez firmę zewnętrzną Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Małkinia Górna na lata 2004-2013, w styczniu 2014 roku stracił swoją aktualność.
Opracowywana Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 będzie najważniejszym
dokumentem strategicznym gminy, który będzie nie tylko wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele jakie
chcemy osiągnąć, ale będzie również wyrazem aspiracji jakie mamy jako wspólnota samorządowa.
Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna będzie dokumentem niezbędnym przy pozyskiwaniu środków
zewnętrznych.
Budżet Unii Europejskiej kieruje do Polski do 2020 r. bardzo duże środki. Przed nami wyjątkowe
wyzwanie i warto zrobić wszystko aby jak najpełniej skorzystać z pojawiającej się szansy.
Aby jak najlepiej opracować Strategię Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 zwracamy
się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko przyrodniczo-przestrzenne
oraz społeczeństwo.
Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społecznogospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem. Państwa opinie, jako
cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców gminy, po ich skorelowaniu z
aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu strategii w
zakresie jej celów i priorytetów.

Wypełnione ankiety proszę składać w terminie do dnia 11.12.2015 r. w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w Urzędzie Gminy (urna na parterze),
- pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna
- pocztą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl,
- za pośrednictwem sołtysa.
Ankieta jest anonimowa i dostępna na stronie http://www.malkiniagorna.pl/
Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety!

Wójt Gminy Małkinia Górna
mgr Bożena Kordek
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Ankieta – Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022
Proszę zaznaczyć „X” w wybranych polach.
1. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan poziom życia w Gminie ?
□ bardzo dobrze
□ raczej dobrze
□ przeciętnie
□ raczej źle
□ zdecydowanie źle
□ nie mam zdania

2. Czy według Pani/Pana poziom życia w Gminie poprawił się na przestrzeni ostatnich 8-9 lat?
□ zdecydowanie tak
□ raczej tak
□ raczej nie
□ zdecydowanie nie
□ nie mam zdania

3. W jakich aspektach poziom życia w Gminie poprawił się najbardziej? wybierz 5 aspektów i uszereguj je
na skali od 5 do 1, gdzie 5 to ocena najwyższa, a 1 najniższa
□ …... dostęp do infrastruktury i usług oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja)
□ …... dostęp do infrastruktury i usług społecznych (pomoc społeczna, opieka zdrowotna)
□ …... dostęp do infrastruktury i usług kulturalnych
□ …... dostęp do infrastruktury i usług sportowych oraz rekreacyjnych
□ …... dostęp do infrastruktury technicznej (m.in. drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej)
□ …... dostęp do infrastruktury mieszkaniowej
□ …... dostęp do infrastruktury handlowej i usługowej
□ …... bezpieczeństwo publiczne
□ …... możliwość zatrudnienia na terenie gminy
□ …... stan środowiska naturalnego
□ …... ład przestrzenny i estetyka otoczenia
□ …... inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan wyprowadzić się z Gminy i zamieszkać poza jej granicami, np. w
sąsiedniej gminie lub mieście?
□ zdecydowanie tak
□ raczej tak
□ raczej nie
□ zdecydowanie nie
□ nie mam zdania
5. Jaka jest Pani/Pana zdaniem sytuacja finansowa Gminy ? Gmina jest:
□ bardzo bogata
□ raczej bogata
□ średnio zamożna
□ raczej biedna
□ bardzo biedna
□ nie mam zdania
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6. Jak Pani/Pan ocenia warunki życia w Gminie w poszczególnych aspektach?
5 – bardzo dobrze; 4- raczej dobrze; 3 – przeciętnie; 2 – raczej źle; 1 – zdecydowanie źle
dostępność i jakość edukacji przedszkolnej
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

dostępność i jakość edukacji szkolnej (podstawowej i gimnazjalnej)
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

dostępność i jakość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

dostępność do rekreacji i aktywnego wypoczynku (m.in. obiekty sportowe, boiska, place zabaw)
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

dostępność i atrakcyjność oferty kulturalnej
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

bezpieczeństwo publiczne
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania
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dostępność komunikacyjna
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

dostępność (liczba) obiektów handlowych i usługowych
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

opieka zdrowotna (m.in. opieka medyczna, apteki)
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci (m.in. świetlice)
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

możliwość czynnego uczestniczenia w działaniach społecznych (m.in. w organizacjach społecznych)
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania
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infrastruktura turystyczna (m.in. baza noclegowa, gastronomiczna)
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

stan zabytków i obiektów kultury
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie gminy
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

możliwość założenia własnej działalności gosp.
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

atrakcyjność inwestycyjna gminy
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

infrastruktura drogowa
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania
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infrastruktura energetyczna: gazowa
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

system gospodarowania odpadami (segregacja i odbiór śmieci)
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

dostępność Internetu
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

stan środowiska naturalnego
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

zagospodarowanie przestrzeni publicznej (m.in. place, miejsca spotkań, chodniki, ławki, czystość i estetyka)
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

inne (jakie?) ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania

Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. Co w Pani/Pana opinii jest najpoważniejszym problemem wpływającym na warunki życia w Gminie ?
podaj 3 najpoważniejsze
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Które z poniższych stwierdzeń charakteryzują Gminę obecnie, a które z nich powinny charakteryzować
Gminę w przyszłości? wybierz maksymalnie 3 stwierdzenia obecnie i 3 w przyszłości
atrakcyjna dla mieszkańców
□ obecnie
□ w przyszłości
atrakcyjna dla turystów
□ obecnie
□ w przyszłości
atrakcyjna dla przedsiębiorców/inwestorów
□ obecnie
□ w przyszłości
atrakcyjna dla młodych ludzi
□ obecnie
□ w przyszłości
atrakcyjna dla rodzin z dziećmi
□ obecnie
□ w przyszłości
bezpieczna
□ obecnie
□ w przyszłości
atrakcyjne miejsce do mieszkania, pracy i wypoczynku
□ obecnie
□ w przyszłości
miejsce aktywnego wypoczynku
□ obecnie
□ w przyszłości
z dostępem do wysokiej jakości usług społecznych (m.in. oświata, kultura i sport, opieka zdrowotna)
□ obecnie
□ w przyszłości
z dobrze rozbudowaną infrastrukturą techniczną (m.in. sieć drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna)
□ obecnie
□ w przyszłości
przyjazne mieszkańcom gminne instytucje (m.in. Urząd Gminy, OPS, ZGKiM)
□ obecnie
□ w przyszłości
dobrze zarządzana gmina obywatelska
□ obecnie
□ w przyszłości
tworząca nowe miejsca pracy
□ obecnie
□ w przyszłości
gmina ekologiczna dbająca o środowisko naturalne i estetykę otoczenia
□ obecnie
□ w przyszłości
bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy
□ obecnie
□ w przyszłości
inne (jakie?)……………………………………………………………………. □ obecnie
□ w przyszłości
Uwagi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. Jakie są według Pani/Pana najpilniejsze przedsięwzięcia/dziedziny do zrealizowania lub wspierania na
terenie Gminy w perspektywie najbliższych kilku lat? wybierz 5 aspektów i uszereguj je na skali od 5 do 1,
gdzie 5 to ocena najwyższa, a 1 najniższa
□ …... rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (w tym chodniki)
□ …... rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej
□ …... rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej
□ …... rozbudowa i modernizacja infrastruktury gazowej
□ …... rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
□ …... rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej (np. amfiteatr, ośrodek kultury,
świetlice)
□ …... rewitalizacja i renowacja zabytków
□ …... ochrona środowiska naturalnego
□ …... uporządkowanie przestrzeni publicznej (w tym plany zagospodarowania przestrzennego)
□ …... czystość i estetyka otoczenia
□ …... poprawa bezpieczeństwa publicznego
□ …... poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej (w tym rozbudowa i modernizacja zakładów opieki
zdrowotnej)
□ …... rozwój profilaktyki zdrowotnej
□ …... zwiększenie pomocy społecznej dla najuboższych
□ …... promocja gminy
□ …... rozwój i promocja przedsiębiorczości
□ …... rozwój turystyki
□ …... wsparcie organizacji pozarządowych
□ …... działalność instytucji kultury
□ …... edukacja i opieka przedszkolna
□ …... zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
□ …... inne (jakie?) …………………………………….……………………………………………………………………………………………..
10. Jak Pani/Pan ocenia realny wpływ mieszkańców Gminy na ważne decyzje podejmowane przez
władze samorządowe, czyli Wójta oraz Radę Gminy?
□ bardzo duży
□ raczej duży
□ umiarkowany
□ raczej mały
□ zdecydowanie mały
□ nie mam zdania
11. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych
(m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gminna Biblioteka
Publiczna) w następujących dziedzinach?
5 – bardzo dobrze; 4- raczej dobrze; 3 – przeciętnie; 2 – raczej źle; 1 – zdecydowanie źle
kompetencje pracowników (poziom wiedzy)
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania
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szybkość obsługi (czas załatwiania spraw)
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania
kultura osobista i zachowanie pracowników
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania
łatwość w dotarciu do właściwego pracownika
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania
estetyka oraz wyposażenie urzędu/jednostek
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania
przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych
□5
□4
□3
□2
□1
□ nie mam zdania
Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Z jakich źródeł czerpie Pani/Pan informacje o działaniach władz Gminy i wydarzeniach lokalnych?
(można wskazać kilka odpowiedzi)
□ spotkania wójta, radnych i przedstawicieli urzędu z mieszkańcami
□ gazeta lokalna
□ tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
□ tablica ogłoszeń poza Urzędem Gminy
□ gminna strona internetowa
□ gminny Biuletyn Informacji Publicznych
□ z plakatów i ulotek
□ inne sposoby (jakie?)……………………………………………………………………………………………………………………………...
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13. Z jakich źródeł chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje o działaniach władz Gminy i
wydarzeniach lokalnych? (można wskazać kilka odpowiedzi)
□ spotkania przedstawicieli urzędu, wójta i radnych z mieszkańcami
□ gazeta lokalna
□ tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy
□ tablica ogłoszeń poza Urzędem Gminy
□ gminna strona internetowa
□ gminny Biuletyn Informacji Publicznych
□ z plakatów i ulotek
□ inne sposoby
(jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
14. Co w Pani/Pana opinii jest MOCNĄ STRONĄ (atut, przewaga, potencjał) Gminy , której wykorzystanie
pozwoli na jej dynamiczny rozwój?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Co w Pani/Pana opinii jest SŁABĄ STRONĄ (bariera, wada, problem) Gminy , która może spowolnić jej
rozwój?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Co w Pani/Pana opinii jest SZANSĄ (okazja) Gminy , której wykorzystanie pozwoli na jej dynamiczny
rozwój?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Co w Pani/Pana opinii jest ZAGROŻENIEM (trudności, niebezpieczeństwa) Gminy, które może
spowolnić lub utrudnić jej rozwój?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Metryczka:
Płeć:
□ kobieta
□ mężczyzna

Wiek:
□ do 17 lat
□ 18-24 lata
□ 25-44 lata
□ 45-54 lata
□ 55-64 lata
□ 65 lat i więcej

Wykształcenie:
□ podstawowe
□ gimnazjalne
□ zasadnicze zawodowe
□ średnie
□ wyższe

Zajęcie/zatrudnienie:
□ uczeń/student
□ przedsiębiorca
□ osoba pracująca
□ osoba bezrobotna
□ emeryt/rencista
□ inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Związek z terenem Gminy :
□ miejsce zamieszkania
□ miejsce pracy
□ miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
□ miejsce rekreacji, wypoczynku
□ inne (jakie?) ………………..…………..

Miejsce zamieszkania – miejscowość:
…………………………………………………………………………………………………......................................................................
Czas zamieszkiwania w Gminie :
□ nie dotyczy
□ do 5 lat
□ 6-10 lat
□ 11 lat i więcej
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