ANKIETA
dla potrzeb opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030"
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośba o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie realizowane jest w związku
z rozpoczęciem prac zmierzających do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata
2022-2030. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu
strategicznego, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych
potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju gminy na najbliższe lata. Wyniki
ankietyzacji będą wykorzystywane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów
priorytetowych. Ankieta ma charakter anonimowy. Dziękujemy za udział w ankiecie.
Pytanie 1. Jak Pani/Pan ocenia warunki życia w Gminie Łańcut?
(5 – bardzo dobrze, 4 – dobrze, 3 – przeciętnie, 2 – źle, 1 – bardzo źle)

Pytanie/Ocena
lokalny rynek pracy (możliwość znalezienia
pracy na terenie gminy)
warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej
warunki do zamieszkania
bezpieczeństwo publiczne
dostępność opieki nad dziećmi do lat 3
dostępność i jakość edukacji przedszkolnej
dostępność i jakość edukacji szkolnej
dostępność miejsc opieki dla osób starszych
dostępność obiektów usługowo-handlowych
atrakcyjność inwestycyjna gminy
stan i jakość dróg
sieć oświetlenia drogowego
sieć chodników przydrożnych
stan sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
dostępność transportu publicznego
dostępność opieki zdrowotnej
dostępność i jakość opieki społecznej
oferta kulturalna (wydarzenia o charakterze
rozrywkowym, pikniki, spotkania, koncerty,
wystawy itp.)
zagospodarowanie przestrzeni publicznej
(parki, skwery, place)
stan budynków użyteczności publicznej
stan środowiska naturalnego
estetyka gminy (czystość i porządek na
terenie gminy)
dostęp do Internetu
inne – jakie?
………………………………………
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Pytanie 2. Które z poniższych obszarów powinny zdaniem Pani/Pana stanowić priorytet dla
Gminy Łańcut w latach 2022-2030?
(proszę o zaznaczenie maksymalnie 7 odpowiedzi)

Obszar/Ocena
remonty i budowa dróg
budowa infrastruktury okołodrogowej (oświetlenie, chodniki itp.)
poprawa bezpieczeństwa publicznego
rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej
aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców
wzrost dostępności i jakości terenów inwestycyjnych
tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego
budowa/modernizacja budynków użyteczności publicznej (szkół,
przedszkoli, ośrodków kultury, ośrodków zdrowia, itp.)
budowa/rozbudowa obiektów sportowo rekreacyjnych
wspieranie i organizacja działań kulturalnych i artystycznych
wspieranie działań integracyjnych mieszkańców
(w tym integracja międzypokoleniowa)
podniesienie jakości i dostępności edukacji
tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
szersze działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
poprawa estetyki gminy i inwestycje w ochronę przyrody
promocja gminy
inwestycje w odnawialne źródła energii
rozwój transportu publicznego
poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki społecznej i
zdrowotnej
wspieranie gospodarki społecznej i przedsięwzięć społecznych
szersze wsparcie kierowane do seniorów (np. w formie domów
dziennego pobytu)
rozwój e-usług publicznych w instytucjach gminnych
inne – jakie? ……………………………..

(proszę wstawić „x”)

Pytanie 3. Proszę o zaznaczenie maksymalnie 5 mocnych stron Gminy Łańcut.
Mocne strony
wysoka jakość życia (bezpieczne i atrakcyjne miejsce do życia)
dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna (wodno-kanalizacyjna,
energetyczna, gazowa)
system odbioru odpadów komunalnych
dobrze rozwinięta sieć dróg
dobrze rozwinięta infrastruktura okołodrogowa (oświetlenie,
chodniki)
bliskość dużych ośrodków miejskich
dobra dostępność komunikacyjna
sprzyjające warunki dla przedsiębiorczości
dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych
dobrze rozwinięta baza oświatowa
dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo - rekreacyjna

(proszę wstawić „x”)

bogata i zróżnicowana oferta kulturalna i rozrywkowa
wysoka ilość inicjatyw społecznych
podtrzymywanie tradycji lokalnych
wysokie walory środowiska przyrodniczego (czysta gmina)
atrakcyjna oferta turystyczna gminy
promocja gminy
inne - jakie?
..........................................................................................................
Pytanie 4. Proszę o zaznaczenie maksymalnie 5 słabych stron Gminy Łańcut.
Słabe strony
niska jakość życia
niewystarczająca infrastruktura komunalna (wodno-kanalizacyjna,
energetyczna, gazowa)
system odbioru odpadów komunalnych
słabo rozwinięta sieć dróg
słabo rozwinięta infrastruktura okołodrogowa (oświetlenie,
chodniki)
słaba dostępność komunikacyjna
trudne warunki prowadzenia lokalnej przedsiębiorczości
niewystarczający dostęp do nowoczesnych technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych
słabo rozwinięta baza oświatowa
słabo rozwinięta infrastruktura sportowo - rekreacyjna
niedostateczna oferta kulturalna i rozrywkowa
niewystarczająca ilość inicjatyw społecznych
brak podtrzymywania tradycji lokalnych
niskie walory środowiska przyrodniczego (zanieczyszczona
gmina)
ograniczony dostęp do bazy turystycznej (marginalny rozwój
agroturystyki)
niedostateczna promocja gminy
inne - jakie?
..........................................................................................................

(proszę wstawić „x”)

Pytanie 5. Proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 największych zagrożeń dla rozwoju obszaru
gminy.
Zagrożenia dla rozwoju gminy
wzrost przestępczości
brak wsparcia dla przedsiębiorców
starzejące się społeczeństwo gminy
trudności budżetowe
niski przyrost naturalny
ucieczka ludzi młodych do większych miast
zaśmiecanie obszarów zielonych i degradacja środowiska
naturalnego
brak aktywności mieszkańców
wysoka konkurencyjność sąsiednich gmin
małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych

(proszę wstawić „x”)

inne - jakie?
.........................................................................................................
Pytanie 6. Proszę o zaznaczenie 3 szans rozwojowych dla obszaru gminy.
Szanse rozwojowe
dogodne położenie komunikacyjne
rozwój współpracy międzygminnej
wysokie walory środowiska naturalnego sprzyjające rozwojowi
turystyki (agro i ekoturystyka)
wzrost aktywności społecznej, lokalnych organizacji i
stowarzyszeń
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu
ochrony i wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego na
terenie gminy
rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców
rozwój branży usługowej
pozyskiwanie środków zewnętrznych (Unia Europejska, budżet
państwa)
rozwój technologii związanych z internetem (informacyjnokomunikacyjne)
inne - jakie?
.........................................................................................................

(proszę wstawić „x”)

Pytanie 7. Proszę zaznaczyć z czym Pani/Pana zdaniem powinna się kojarzyć Gmina Łańcut
w 2030 roku?
Gmina w 2030 r.
z gminą atrakcyjną do zamieszkania
z dostępem do wysokiej jakości usług społecznych
z gminą przyjazną dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez
rozwiniętą sieć ośrodków wsparcia
z szeroką oferta kulturalną i spędzania czasu wolnego
z gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną dla inwestorów
z gminą ekologiczną, dbającą o środowisko naturalne i estetykę
otoczenia
z gminą atrakcyjną turystycznie
inne – jakie?
…………………………………………………………………………….

proszę wstawić „x”

Pytanie 8. Proszę wskazać najistotniejsze zadania do przeprowadzenia przez Gminę Łańcut
w latach 2022-2030:
1. ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Pytanie 9. Z jakiego źródła najczęściej czerpie Pani/Pan informacje o działaniach
podejmowanych przez władze gminy i wydarzeniach lokalnych?
Źródła
strona internetowa gminy www.gminalancut.pl
fanpage gminy na facebooku
fanpage Wójta gminy na facebooku
prasa/telewizja regionalna
znajomi, sąsiedzi
tablice ogłoszeń
pracownicy Urzędu Gminy
zebrania społeczności lokalnych
inne – jakie?.....................................................................

(proszę wstawić „x”)

METRYCZKA Dane osoby/organizacji udzielającej odpowiedzi.
(proszę wstawić „x”)
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41-60 lat
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