
                                                                                                                                               A N K I E T A  
 

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020  
 
 

Szanowni Państwo, 

w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020, zwracamy się do Państwa  

z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny stanu aktualnego oraz potencjału rozwojowego Gminy. Ankieta ta jest elementem 

konsultacji społecznych, dzięki którym wszyscy mieszkańcy będą mieli realny wpływ na kształtowanie rozwoju Gminy Smętowo Graniczne. 

Państwa opinie, pomysły i sugestie są dla nas bardzo ważne!  

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety i jednocześnie zapewniamy że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane 

wyłącznie w formie zbiorczej. 

 

Część I: Ocena poszczególnych elementów związanych z aktualną sytuacją Gminy Smętowo Graniczne 

Obszar I.1. Komunikacja i infrastruktura techniczna 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź (symbol „X”) przy każdym pytaniu.  Skala ocen: 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze,  

ani źle 
Źle Bardzo źle 

1. Jak ocenia Pan/i stan infrastruktury drogowej na terenie Gminy?      

2. Jak ocenia Pan/i sieć powiązań drogowych Smętowa z Trójmiastem i z innymi 
ośrodkami miejskimi? 

     

3. Jak ocenia Pan/i częstotliwość kursowania i sieć połączeń transportu publicznego?      

4. Jak ocenia Pani jakość i dostępność parkingów na terenie Gminy?      

5. Jak ocenia Pan/i stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy?      
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6. Jak ocenia Pan/i stan i dostępność pozostałej infrastruktury technicznej (w tym 
sieci szerokopasmowe, punkty dostępu do Internetu) na terenie Gminy? 

     

 

Obszar I.2. Edukacja, ochrona zdrowia, aktywność mieszkańców 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź (symbol „X”) przy każdym pytaniu.  Skala ocen: 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze,  

ani źle 
Źle Bardzo źle 

7. Jak ocenia Pani/i jakość i dostępność oferty edukacyjnej na terenie Gminy (poziom 
nauczania, dostęp do nowoczesnych form nauczania, dostosowanie do potrzeb 
rynku pracy itp.)? 

 
    

8. Jak ocenia Pani/i dostępność edukacji przedszkolnej na terenie Gminy?      

9. Jak ocenia Pan/i stan obiektów oświatowych na terenie Gminy (przedszkola, 
szkoły)? 

     

10. Jak ocenia Pan/i jakość i dostępność usług medycznych na terenie Gminy?      

11. Jak ocenia Pan/i jakość i ofertę obiektów kulturalno-edukacyjnych (świetlice, 
biblioteki itp.) na terenie Gminy? 

     

12. Jak ocenia Pan/i ofertę sportową oraz jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
(boiska, place zabaw, kompleksy sportowe, parki, ławeczki itp.) na terenie Gminy? 

     

13. Jak ocenia Pan/i aktywność mieszkańców oraz organizacji społecznych na rzecz 
efektywnego funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej? 

     

 

Obszar I.3. Zagospodarowanie przestrzeni i potencjał turystyczny 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź (symbol „X”) przy każdym pytaniu.  Skala ocen: 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze,  

ani źle 
Źle Bardzo źle 

14. Jak ocenia Pan/i stan zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy?      

15. Jak ocenia Pan/i stan środowiska naturalnego na terenie Gminy?      

16. Jak ocenia Pan/i atrakcyjność turystyczną Gminy? (ilość i jakość zabytków, miejsc 
atrakcyjnych przyrodniczo, ścieżki rowerowe, przyrodnicze i edukacyjne itp.)? 

     

17. Jak ocenia Pan/i  stan bazy turystyczno-wypoczynkowej (baza noclegowa, 
gastronomiczna, agroturystyka itp.)? 
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Obszar I.4. Gospodarka i rynek pracy 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź (symbol „X”) przy każdym pytaniu.  Skala ocen: 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze,  

ani źle 
Źle Bardzo źle 

18. Jak ocenia Pan/i poziom rozwoju gospodarczego Gminy?      

19. Jak ocenia Pan/i atrakcyjność inwestycyjną Gminy (te elementy, dzięki którym jest 
atrakcyjna dla inwestorów zewnętrznych)? 

     

20. Jak ocenia Pan/i warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
Gminy? 

     

21. Jak ocenia Pan/i możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie Gminy?      

22. Jak ocenia Pan/i jakość wsparcia skierowanego do osób bezrobotnych?      

 

Podsumowanie 

Proszę o wskazanie 3 MOCNYCH STRON  Gminy Smętowo Graniczne: Proszę o wskazanie 3 SŁABYCH STRON  Gminy Smętowo 
Graniczne: 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

 
1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 
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Część II: Wskazanie najważniejszych kierunków rozwoju Gminy Smętowo Graniczne 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź (symbol „X”) przy każdym 
pytaniu.  

Skala ocen: 

Bardzo ważne Ważne 
Ani ważne,  

ani nieważne 
Nieważne 

W ogóle 
nieważne 

1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy      

2. Zwiększenie częstotliwości kursowania transportu publicznego, 
rozwój siatki połączeń 

 
    

3. Budowa parkingów na terenie Gminy      

4. Poprawa stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie      

5. Poprawa stanu pozostałej infrastruktury technicznej (w tym 
sieci, punkty dostępu do Internetu) na terenie Gminy 

 
    

6. Poprawa jakości i dostępności oferty edukacyjnej Gminy      

7. Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej       

8. Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy      

9. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych 
na terenie Gminy 

 
    

10. Poprawa stanu i oferty obiektów kulturalno-edukacyjnych 
(świetlice, biblioteki  itp.) na terenie Gminy 

 
    

11. Poprawa oferty sportowej oraz jakości infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej (boiska, place zabaw, kompleksy 
sportowe, parki, ławeczki itp.) na terenie Gminy 

 
    

12. Zwiększenie zaangażowania organizacji społecznych i 
mieszkańców w rozwój lokalny 

 
    

13. Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej na 
terenie Gminy 

 
    

14. Poprawa stanu środowiska naturalnego       

15. Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy      

16. Wsparcie rozwoju gospodarczego Gminy      
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17. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie Gminy      

18. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy      

19. Zwiększenie dostępności wsparcia skierowanego do osób 
bezrobotnych lub biernych zawodowo 

 
    

 

Inne potencjalne kierunki rozwoju Gminy Smętowo Graniczne, uwagi, spostrzeżenia, rekomendacje i pomysły istotne z punktu widzenia Strategii 
Rozwoju Gminy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

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

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

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

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

 

Metryczka: 

1. Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

2. Wiek  Do 25 lat  26-40  41-65  66 lat i więcej 

3. Wykształcenie  Podstawowe  Zasadnicze zawodowe  Średnie  Policealne  Wyższe 

4. Status na rynku pracy  Zatrudniony  Prowadzący własną działalność   Rolnik  Bezrobotny  Nieaktywny zawodowo 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!  
 

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Smętowo Graniczne ul. Dworcowa 10, 

83-230 Smętowo Graniczne, pok. nr 2  

 

Na Państwa głosy czekamy do 30 października br! 


