
  
KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

(PROSZĘ WYBRAĆ ODPOWIEDŹ POPRZEZ WSTAWIENIE  W KRATCE) 
 
 

1. Proszę wskazać max. 5 najważniejszych silnych stron Gminy Zławieś Wielka 
(potencjał): 

 Duża atrakcyjność gminy dla osób pracujących w Bydgoszczy i Toruniu 

 Dodatnie saldo migracji ludności 

 
Dobre położenie geograficzne pomiędzy największymi miastami regionu i przy 
drodze krajowej nr 80 

 Stosunkowo niski poziom bezrobocia 

 
Niski na tle regionu odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej 

 Bogactwo historyczno-kulturowe regionu 

 Sprawne działanie organizacji pozarządowych 

 Inne (proszę wpisać:…………………………………………………………..... 
……………………………...…………………………………………………………...) 

 
 

2. Proszę wskazać max. 5 największych słabości Gminy Zławieś Wielka (problemy): 

 Utrudniony dostęp kobiet do rynku pracy 

 
Brak zorganizowanych form opieki dla osób starszych i mechanizmów ich 
aktywizacji 

 Wzrost przestępczości 

 
Mała atrakcyjność gminy dla osób młodych (brak oferty spędzania wolnego czasu, 
mała atrakcyjność lokalnego rynku pracy) 

 Problem stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej 

 Niedostateczna względem potrzeb ilość placówek wychowania przedszkolnego 

 Brak lub niska skuteczność systemów wsparcia grup marginalizowanych 

 
Alkoholizm – społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu i brak świadomości 
w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień 

 Inne (proszę wpisać:…………………………………………………………..... 
……………………………...…………………………………………………………...) 

 
 

3. Proszę wskazać max. 5 najważniejszych szans dla Gminy Zławieś Wielka: 

 Wzrost atrakcyjności osiedleńczej gminy 

 Wzrost poziomu kapitału społecznego 

 Rewitalizacja terenów zdegradowanych  

 Możliwość pozyskania znacznych środków z UE na potrzeby lokalnego rozwoju 

 Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 

 Zwiększająca się liczba mieszkańców gminy 

 Rosnąca świadomość ekologiczna 

 Poprawa jakości rynku pracy 

 Rozwój sieci internetowej  

 Inne (proszę wpisać:…………………………………………………………..... 
……………………………...…………………………………………………………...) 

 
 
 



  

4. Proszę wskazać max. 5 najważniejszych zagrożeń dla Gminy Zławieś Wielka: 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Odpływ z gminy młodzieży 

 
Wykluczenie z życia społecznego osób starszych, bezrobotnych i 
niepełnosprawnych 

 
Wzrost patologicznych zachowań wśród młodzieży (przestępczość, sięganie po 
używki) 

 Drenaż kapitału społecznego przez duże miasta 

 Zanieczyszczenie środowiska naturalnego 

 Inne (proszę wpisać:…………………………………………………………..... 
……………………………...…………………………………………………………...) 

 
 

5. Uwzględniając wskazany przez Panią/Pana potencjał Gminy Zławieś Wielka (silne 
strony), proszę zaproponować max. 3 przedsięwzięcia/projekty rewitalizacyjne 
infrastrukturalne (inwestycyjne, „twarde”), które pozwolą ograniczyć/wyeliminować 
wskazane przez Panią/Pana problemy (słabości) Gminy Zławieś Wielka. 
Dla każdego zaproponowanego projektu, proszę: 
- krótko uzasadnić wybór, 
- zaproponować możliwy do zrealizowania projekt nieinwestycyjny („miękki”),który 
będzie powiązany z zaproponowanym projektem „twardym” 

UWAGA! Proszę o jak największe precyzowanie formułowanych zadań/operacji, np.: 
- stworzenie infrastruktury turystycznej w postaci ,.. przy …. 
- budowa/rozbudowa/wyposażenie świetlicy w… 
- stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w… 
- renowacja zabytku … w… na potrzeby… 
- realizacja projektu szkoleniowego … 
- przeprowadzenie kursów/szkoleń z… 

1 

Przedsięwzięcie/projekt rewitalizacyjny „twardy” 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………. 

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

Proponowany, powiązany projekt „miękki”: ………………………………………… 

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

2 

Przedsięwzięcie/projekt rewitalizacyjny „twardy” 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………. 

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

Proponowany, powiązany projekt „miękki”: ………………………………………… 



  

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

3 

Przedsięwzięcie/projekt rewitalizacyjny „twardy” 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………. 

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

Proponowany, powiązany projekt „miękki”: ………………………………………… 

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

 
 

6. Do której z poniższych grup Pan/Pani należy?: 

 
Mieszkaniec Gminy (miejscowość/ulica zamieszkania? 
………………………………………….………………………………………………) 

 
Właściciel/użytkownik wieczysty/zarządzający nieruchomością w Gminie 
(miejscowość/ulica nieruchomości? ………………………………………………) 

 
Osoba prowadząca działalność gospodarczą w Gminie, w tym rolnik  
(miejscowość/ulica działalności gospodarczej? ……………………………………) 

 
Osoba planująca prowadzenie działalności gospodarczej w Gminie, w tym 
rolnik (miejscowość/ulica działalności gospodarczej? ……………………………) 

 
Osoba prowadząca działalność społeczną w Gminie (miejscowość/ulica 
działalności społecznej? ………….………………………………………………) 

 
Osoba planująca prowadzenie działalności społecznej w Gminie 
(miejscowość/ulica działalności społecznej? ……………………………………) 

 

Osoba reprezentująca jednostkę samorządu terytorialnego/organ władzy 
publicznej (miejscowość/ulica działania JSR/organu władzy publicznej? 
…………………………………………………………………………………………..) 

 Żadna z powyższych 

 
 

7. Proszę podać swoją płeć:    

 K 

 M 

 
 

8. Proszę podać swój wiek:  
[liczba ukończonych lat]    …………………….  

 
 

9. Skąd chciał(a)by Pan(i) czerpać informacje o programie rewitalizacji i działaniach 
związanych z opracowaniem tego programu? [można wskazać więcej niż 1 odpowiedź]   

 Spotkania osobiste 

 Telewizja 

 Radio 



  

 Prasa 

 Strony WWW 

 Poczta elektroniczna 

 Poczta tradycyjna 

 Słupy/tablice ogłoszeniowe 

 Inna forma (która?: ……………………………………………………………………) 
 
 

10. Jak ocenia Pani/Pan prowadzone na potrzebę programu rewitalizacji konsultacje 
społeczne?  

 1 – bardzo źle 

 2 

 3 

 4 

 5 – bardzo dobrze 

 
11. Co zmienił(a)by Pani/Pan w prowadzonych na potrzeby programu rewitalizacji 

konsultacjach społecznych?  
…………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU! 
 
 


