
Ankieta 

dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych 

mieszkaoców gminy Chmielno 

Szanowni mieszkaocy  Gminy Chmielno! 

W związku z rozpoczęciem prac  nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 
– 2020 uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału gminy oraz 
potrzeb jej mieszkaoców. 

Paostwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu, a przekazane sugestie 
stanowid będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb  społeczno – gospodarczych oraz wizji 
rozwoju naszej gminy.  

Dziękujemy za czas poświęcony za wypełnione ankiety. 

 

Uwaga – ankiety są anonimowe!  

1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej  kratce nazwę sołectwa: 

 Borzestowo  Borzestowska 
Huta  

 Chmielno  Cieszenie  Garcz  Kożyczkowo   

  Miechucino  Przewóz  Reskowo  Zawory  

 

Częśd I  METRYCZKA 

2. Płed: ( można udzielid tylko jednej odpowiedzi) 

o  Mężczyzna                        o   Kobieta 
 

3. Wiek : ( można udzielid tylko jednej odpowiedzi) 

 

o poniżej 15 lat;    o 16 -20;   o 21 -25;   o 26 -30;    o 31 – 35;   o 36 – 40 

o powyżej 40;      o  powyżej 50;  o powyżej 60;  

 

4. Wykształcenie: ( można udzielid tylko jednej odpowiedzi); 

o niepełne podstawowe  o  podstawowe  o  gimnazjalne 
o zawodowe    o średnie   o wyższe 

 

5. Przynależnośd do organizacji pozarządowej ( czy jest członkiem); 

o TAK   o NIE 

Jeśli tak to jakiej: 

o  OSP;  o   Koło Gospodyo Wiejskich;   o  Stowarzyszenie…………………… 

o  LZS;   o   Innej jakiej ……………………………………………………………………….. 

 

 

 



6. Sytuacja zawodowa: 

o pracownik fizyczny;  o pracownik umysłowy;   o rolnik;  
o rolnik-emeryt;  o  bezrobotny;  o  własna działalnośd gospodarcza;  
o student;   o inny, jaki…………………………………………………. 

Częśd II 

1. Wymieo 5 najważniejszych problemów w Pani/Pana sołectwie ( np. brak kanalizacji, brak 

możliwości zatrudnienia, słaba komunikacja, zły stan dróg, brak Internetu, czystośd, ład, 

zalegające śmieci, zły stan plaży lub brak kąpieliska, plaży itp.). Możesz podad więcej 

problemów. Określ  od 1 do 5, które są wg.  Ciebie najważniejsze, a które mniej istotne. 

1………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

4…………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5……………………………………………………………………………………………………………………..………… 

2. Czy w opinii Pani/Pana  potrzeby społeczno-bytowe mieszkaoców gminy są zaspokojone? 

 o TAK   o NIE  
             jeśli nie , proszę wskazad, czego Pani/Pana zdaniem brakuje mieszkaocom? 

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

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

3. W Gminie Chmielno  najbardziej pożądane byłoby podjąd następujące działania: 
o opieka nad osobami starszymi (wymieo jakie) 

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

o opieka nad osobami niepełnosprawnymi(wymieo jakie) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o przeciwdziałanie bezrobociu ( wymieo jakie) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o opieka nad dzieckiem ( wymieo jakie) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
o profilaktyka uzależnieo i przeciwdziałanie przemocy ( wymieo jakie) 

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

o Inne , jakie 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. W zakresie opieki instytucjonalnej wskazane było by: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Mieszkaocy gminy nie mają utrudnionego dostępu do domów pomocy bo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Mieszkaocy gminy mają utrudniony dostęp do domów pomocy bo: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 



7. Na terenie gminy znajdują się obiekty budowlane, które można zaadaptowad na 
potrzeby związane z pomocą społeczną (jakie obiekty), jakie należy podjąd działania? 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Częśd III 

1. Co Pani/Pana zdaniem może stanowid o atrakcyjności sołectwa (np. przyroda, kultura, 

inne) 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

4…………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

5……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2. Co jest aktualnie największym atutem gminy ( proszę zaznaczyd od 1 do 4 dpowiedzi) 

o rosnący poziom przedsiębiorczości w gminie  
o położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych 
o infrastruktura komunalna 
o potencjał dziedzictwa kulturowego i przyrody w kontekście branży turystycznej i 

gospodarczej ( zabytki, jeziora, lasy, urozmaicona rzeźba terenu itp.) 
o dobrze rozwinięty rynek handlu i usług 
o wysoki poziom bezpieczeostwa publicznego 
o rozwijający się sektor turystyki;   
o cisza i spokój;         o możliwośd  aktywnego wypoczynku; 
o tradycyjne wiejskie tereny 
o oferta edukacyjna i baza oświatowa 
o imprezy kulturalne 
o organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkaoców 
o rozbudowana baza sportowa i rekreacyjna w gminie(Orliki, boiska, stadiony, 

skateepark itp.) 
o inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy uważasz, że potrzebne są w Pani/Pana miejscowości: 

o boisko sportowe 
o świetlica 
o szlak turystyczny 
o kąpielisko strzeżone 
o plaża 
o Inne jakie………………………………………………………………… 

4. Jakich Pani/Pana zdaniem usług brakuje na terenie Waszym sołectwie? 

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

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

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

4…………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

5……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

 



5. Jakie formy działalności należy rozwijad w Pani/Pana miejscowości ? 

o turystykę, agroturystykę 
o usługi i handel 
o rolnictwo i przetwórstwo (np. truskawek,  inne jakie………………………. 
o Inne jakie…………………………………………………………………………………………… 

6. Wymieo znane Pani/Panu atrakcje, które mogą byd wykorzystane w ofercie turystycznej 
Waszej  miejscowości. 

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

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

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

4…………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

5……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

7. Jakie rodzaje działalności gospodarczej w swojej gminie uważa Pani/Pana  za 
przyszłościowe i mogące dad największe zatrudnienie i dochody mieszkaocom? 

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

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

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

8. Jakie Pani/Pana zdaniem  powinien byd najważniejszy kierunek/ zadanie rozwoju 
gminy? 

o poprawa infrastruktury drogowej 
o ochrona i rozwój kultury i tradycji regionalnych 
o rozwój infrastruktury turystycznej 
o poprawa bazy sportowo – rekreacyjnej 
o poprawa bazy szkolnej, podnoszenie jakości edukacji  
o aktywna promocja obszarów, walorów, produktów 
o rozwój przedsiębiorczości ( związany z usługami turystycznymi) 
o wsparcie firm działających lokalnie w celu organizowania nowych miejsc pracy 
o wsparcie organizacji pozarządowych 
o inny, jaki?............................................................. 

9. Które z podanych niżej sfer funkcjonowania gminy uważa Pani/Pan za najlepiej 
rozwinięte? 

o lokalna przedsiębiorczośd 
o instytucje kultury i działalnośd kulturalna 
o administracja publiczna 
o oświata 
o sport i rekreacja 
o pomoc społeczna  

10. Na które z poniższych dziedzin życia społecznego i gospodarczego należy przeznaczyd 

Pani/Pana zdaniem najwięcej środków finansowych ( od 1 do 11,  przy czym 1 oznacza 

najmniej, a 11 najwięcej) wymieo maksymalnie pięd. 

o remonty budynków gminnych   …… (liczba punktów) 
o kultura      ……. 
o Komunikacja publiczna    ……. 
o ochrona środowiska    ……. 
o sport i rekreacja     ……. 
o działania na rzecz dzieci i młodzieży (place  

zabaw, Kluby, świetlice itp.)   …… 
o handel, usługi , gastronomia   …… 
o ochrona zdrowia     …… 



o pomoc społeczna     …… 
o infrastruktura drogowa    …… 
o oświata      …… 

11. Jakie czynniki w Pani/Pana opinii wpływają na jakośd życia w gminie 
Chmielno? Wymieo maks. pięd 

o Wizerunek i promocja gminy na zewnątrz 
o Oferta kulturalna 
o Atrakcyjnośd gminy dla inwestorów i przedsiębiorców 
o System pomocy społecznej w gminie 
o Poczucie bezpieczeostwa mieszkaoców 
o Działalnośd lokalnych władz samorządowych  
o Jakośd systemu oświaty i edukacji w gminie 
o Poziom zamożności mieszkaoców gminy 
o Lokalny rynek pracy 
o Dostęp do sportu i rekreacji 

12. Z czym gmina mogłaby byd utożsamiana w roku 2020(proszę zaznaczyd jedną z 
poniższych odpowiedzi). 

o z gminą o dobrze rozwiniętej gospodarce 
o z gminą aktywnych obywateli identyfikujących się z miejscem zamieszkania 
o z gminą wspierającą małych i średnich przedsiębiorców 
o z gminą o bogatej ofercie sportowo - rekreacyjno - kulturalnej 
o z gminą kojarzącą się z atrakcyjnym miejscem na wypoczynek dla turystów 
o z gminą o dobrej dostępności i jakości usług publicznych 
o z czym innym (czym?)………………………………………………………………………….. 

13. Czy uczestniczy Pani/Pan w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych w gminie 
Chmielno? Jeżeli nie to dlaczego? 
…………………………………................................................................................................ 

       .…………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. Czy i w jaki sposób chce Pani /Pan  włączyd się w działania na rzecz rozwoju swojego  

                 sołectwa i gminy? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

15. Jeżeli chcą Paostwo włączyd się aktywnie w naszą działalnośd, prosimy o podanie  
kontaktu: 

 
 

Tel………………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………. 
       
      Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
 

UWAGA: 

Wypełnione ankiety należy dostarczyd osobiście czy  za pośrednictwem poczty na adres  GOPS w 
Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 33 do 31 marca 2015r. lub przekazad  za pośrednictwem sołtysa. 


