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Ankieta konsultacyjna 

W dniu 25 lipca 2014 r. Starosta Wąbrzeski, Burmistrz Wąbrzeźna, Wójt Gminy Dębowa Łąka, 

Wójt Gminy Książki, Wójt Gminy Płużnica i Wójt Gminy Wąbrzeźno podpisali porozumienie w sprawie 

wspólnego przygotowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Wąbrzeskiego, wyznaczającej główne kierunki rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego w latach 2014-2020. 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny stanu  

i potencjału obszaru funkcjonalnego Powiatu Wąbrzeskiego. Paostwa udział będzie stanowił aktywny 

wkład w tworzenie nowego planu strategii rozwoju obszaru. Ankieta będzie odzwierciedlad 

rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze oraz przyczyni się do określenia priorytetów i celów 

rozwojowych. 

Proszę zaznaczyd, którą Gminę Pan/Pani zamieszkuje: 

Miasto 
Wąbrzeźno 

Gminę Płużnica Gminę Książki 
Gminę Dębowa 

Łąka 
Gminę Wąbrzeźno 

          

1. Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury technicznej?  
 

Wyszczególnienie  
Bardzo 
 dobrze 

Dobrze Średnio Słabo 
Bardzo 
słabo 

Nie mam 
zdania 

Infrastruktura drogowa             

Infrastruktura wodociągowa             

Infrastruktura kanalizacyjna             

Infrastruktura teleinformatyczna             

       

2. Jak ocenia Pan/Pani stan powiązao komunikacyjnych? 

Wyszczególnienie  
Bardzo 
 dobrze 

Dobrze Średnio Słabo 
Bardzo 
słabo 

Nie mam 
zdania 

Dostępnośd usług transportu 
publicznego  

            

Ścieżki rowerowe             

Bezpieczeostwo na drogach 
publicznych 

            

3. Jak ocenia Pan/Pani stan infrastruktury społecznej oraz dostępnośd i jakośd usług społecznych? 

Wyszczególnienie  
Bardzo 
 dobrze 

Dobrze Średnio Słabo 
Bardzo 
słabo 

Nie mam 
zdania 

Infrastruktura kulturalna             

Infrastruktura edukacyjna 

i wychowawcza 
            

Dostępnośd przedszkoli i żłobków             

Infrastruktura turystyczna  

i wypoczynkowa 
            

Infrastruktura ochrony zdrowia  

i pomocy społecznej 
            

Dostępnośd i jakośd usług 
medycznych i pomocy społecznej  
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4. Jak ocenia Pan/Pani sytuację gospodarczą i rynek pracy? 

Wyszczególnienie  
Bardzo 

 dobrze 
Dobrze Średnio Słabo 

Bardzo 
słabo 

Nie mam 
zdania 

Możliwośd zatrudnienia             

Instrumenty wsparcia osób 
bezrobotnych 

            

Atrakcyjnośd inwestycyjną 
powiatu 

            

Współpracę samorządów i 
przedsiębiorców  

            

Przychylnośd samorządów do 
rozwoju biznesu 

            

Rozwój stref inwestycyjnych             

5. Jak ocenia Pan/Pani aktywnośd mieszkaoców i współpracę społeczną? 

Wyszczególnienie  
Bardzo 

 dobrze 
Dobrze Średnio Słabo 

Bardzo 
słabo 

Nie mam 
zdania 

Oddolna aktywnośd mieszkaoców             

Otwartośd władz na inicjatywy 
społeczne 

            

Działalnośd organizacji 
pozarządowych na rzecz rozwoju 
lokalnego 

            

Poczucie bezpieczeostwa na 
terenie powiatu  

            
 

6. Prosimy o wskazanie z listy 3 mocnych stron (walorów) powiatu wąbrzeskiego. 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe   

Dobre skomunikowanie drogowo-kolejowe z zewnętrznymi ośrodkami, bliskośd węzła autostradowego 
A1 

 

Wdrożony system selektywnej zbiórki odpadów u źródła ich powstawania  

Czyste środowisko  

Dobre gleby  

Dostępne i uzbrojone tereny inwestycyjne.  

Aktywnośd i siła organizacji pozarządowych  

Inne (jakie?)................................................................................................................................... 
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7. Prosimy o wskazanie z listy 3 słabych stron (braków) powiatu wąbrzeskiego. 

Wysokie bezrobocie  

Zły stan techniczny dróg  

Niezadowalający transport publiczny  

Zły stan infrastruktury technicznej (wodociągowa, kanalizacyjna, melioracyjna, energetyczna).  

Słabo rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze  

Słaba oferta zajęd pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży  

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna i sportowo-rekreacyjna.  

Niska przepustowośd sieci internetowej  

Niedostateczna promocja powiatu  

Inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………………………………………  

8. Jak ocenia Pan/Pani ważnośd podjęcia działao w poniższych obszarach?  

(prosimy zaznaczyd wagę potrzeby w skali od 1 do 3; 1 – niska, 2 – średnia, 3 – wysoka) 

 1 2 3 

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej       

Modernizacja infrastruktury drogowej (poprawa stanu 
infrastruktury drogowej, rozwój węzłów komunikacyjnych, itp.) 

      

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich       

Rozwój systemu transportu publicznego       

Rozbudowa infrastruktury drogowej towarzyszącej (chodniki, ścieżki 
rowerowe, oświetlenie publiczne) 

      

Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury społecznej (boiska, 
place zabaw, itp.) 

      

Rozwój infrastruktury technicznej (gospodarka wodno-ściekowa)       

Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem       

Zwiększenie poczucia więzi mieszkaoców z regionem       

Rozwój infrastruktury edukacyjnej       

Aktywizacja osób biernych zawodowo i bezrobotnych       

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej       

Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-administracji, 
e-zdrowia, e-kultury  

      

Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych       

Modernizacja energetyczna budynków publicznych i 
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 

      

Zachowanie, promowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego 
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Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, w tym 
zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych i społecznych 

      

Inwestycje związane z gospodarką odpadami (selektywna zbiórka 
odpadów) 

      

Inne… jakie? 

- 

9. Prosimy o wskazanie uwag, pomysłów, propozycji projektów, które uważa Pan/Pani za istotne  
w kontekście opracowywanej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 
Wąbrzeskiego w perspektywie do 2020 roku. 

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

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

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

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

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

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

 

 

Metryczka 

Prosimy o uzupełnienie poniższych informacji. Będą one wykorzystane w celach statystycznych  
z zachowaniem zasady anonimowości. 
 
1. Płed                                   2. Wiek                                               3. Zatrudnienie 

 
 
 
 

 

 

 

4. Wykształcenie                                               

Podstawowe  

Gimnazjalne  

Średnie zawodowe  

Średnie ogólne  

Wyższe  

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas! 

Wypełnione ankiety prosimy odsyład pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie,  

ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno lub na adres e-mail: wr@wabrzezno.pl do 26.02.2015 r.  

Wszelkie pytania należy kierowad do p. Anny Tomajczyk, nr tel.: 693-111-127 lub mailowo na adres: 

tomajczyk@LC.net.pl 

Kobieta  

Mężczyzna  

poniżej 18   

18-24  

25-44  

45-65  

powyżej 65  

Uczeo/student  

Osoba pracująca w sektorze publicznym  

Osoba pracująca w sektorze prywatnym  

Osoba bezrobotna  

Osoba prowadząca działalnośd gospodarczą  

Rolnik  

Emeryt/rencista  

mailto:wr@wabrzezno.pl

