
Szanowni Państwo!  

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety mającej na celu pomoc w opracowaniu „Strategii 

Rozwoju Gminy Ostrów na lata 2022-2032”. Dokumentu mającego na celu wyznaczenie 

strategicznych działań rozwojowych Gminy na kolejne lata oraz umożliwienie aplikowania  

o środki z funduszy UE na te działania. 

 

Metryczka:  

Wiek 

 

 do 25 lat  

 26-40 lat  

 41-60 lat  

 powyżej 60 lat  
 

Reprezentowana grupa 

 

 mieszkaniec  

 reprezentant organizacji pozarządowej  

 przedsiębiorca działający na terenie Gminy  
 

 

 

PYTANIA  

1. Chciałabym/chciałbym, aby Gmina Ostrów w 2032 ROKU kojarzyła się przede wszystkim  

z (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi):  

 atrakcjami turystycznymi  

 bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia  

 doskonale rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną  

 kultywowaniem tradycji lokalnych  

 bogatą i zróżnicowaną ofertą kulturalną  

 niską stopą bezrobocia na lokalnym rynku pracy  

 ekologią  

 dobrym stanem infrastruktury technicznej (np. jakość nawierzchni dróg, dostęp do kanalizacji)  

 sprzyjającym klimatem dla przedsiębiorczych  

 dobrą ofertą edukacyjną i bazą oświatową  

 inne:.......................................................................................................................................... 

2. Moim zdaniem najważniejsze mocne strony Gminy OBECNIE to:  

a) w obszarze usług komunalnych i społecznych (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 oferta kulturalna  

 poziom oferty edukacyjnej  

 powszechny dostęp do Internetu  

 jakość dróg na terenie Gminy  

 stopień zwodociągowania i skanalizowania Gminy  

 dobrze rozwinięte więzi społeczne  

 podtrzymywanie tradycji lokalnych  

 oferta rekreacyjno-sportowa  

 czyste środowisko naturalne  

 inne: …………………………………………………………………………..………….  



b) w obszarze polityki gospodarczej (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 uzbrojone i dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne  

 promocja aktywności gospodarczej/wystarczająca ilość firm 

 dobry system zachęt dla przedsiębiorców 

 dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych  

 promocja gospodarcza Gminy  

 inne: …………………………………………………………………………………............  

 

c) w obszarze turystyka i promocja (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 wysoka jakość wydawanych materiałów promocyjnych na temat Gminy oraz jej walorów 

kulturowych i przyrodniczych  

 dobrze funkcjonujący system informacji turystycznej  

 wysoka dostępność do obiektów zabytkowych  

 dobra wizualizacja turystyczna Gminy  

 atrakcyjna oferta turystyczna Gminy  

 inne: ……………….……………………………………………………………………….  

 

 

3. Moim zdaniem najważniejsze słabe strony Gminy OBECNIE to:  

a) w obszarze usług komunalnych i społecznych (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 niedostateczna oferta kulturalna  

 niewystarczający poziom oferty edukacyjnej  

 brak powszechnego dostępu do Internetu  

 niezadowalająca jakość dróg na terenie Gminy  

 niezadowalający stopień zwodociągowania i skanalizowania Gminy  

 słabo rozwinięte więzi społeczne/zanik więzi społecznych  

 brak podtrzymywania tradycji lokalnych  

 niewystarczająca oferta rekreacyjno-sportowa  

 zanieczyszczone środowisko naturalne  

 inne: …………………………………………………………………………..………….  

 

b) w obszarze polityki gospodarczej (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 brak uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych  

 brak aktywności gospodarczej/niewystarczająca ilość podmiotów gospodarczych 

 brak systemu zachęt dla przedsiębiorców/niewystarczający system zachęt  

 niewystarczający dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych  

 niedostateczna promocja gospodarcza Gminy  

 inne: …………………………………………………………………………………............  

 



c) w obszarze turystyka i promocja (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)  

 niska jakość wydawanych materiałów promocyjnych na temat Gminy oraz jego walorów 

kulturowych i przyrodniczych  

 źle funkcjonujący system informacji turystycznej  

 niezadowalająca dostępność do obiektów zabytkowych  

 niezadowalająca wizualizacja turystyczna Gminy  

 mało atrakcyjna oferta turystyczna Gminy  

 inne: ……………….……………………………………………………………………….  

 

4. Moim zdaniem w okresie do 2032 r. Gmina powinna postawić szczególny nacisk na rozwój (można 

zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi):  

 TURYSTYKI  

 KULTURY  

 EDUKACJI  

 TERENÓW INWESTYCYJNYCH  

 EKOLOGII  

 INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (wodociąg, kanalizacja, drogi, itp.)  

 inne: ….……………………………………………………………………………………...  

 

5. Jakie zadania powinny być zrealizowane na terenie Gminy w perspektywie lat 2022-2032 (proszę  

o wskazanie maksymalnie pięciu zadań). 

 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Uwagi – co chciałby/chciałabyś zmienić/poprawić – jakie działania należy podjąć, by w nadchodzących 

latach na terenie Gminy wszystkim żyło się lepiej: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


