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Formularz ankiety do badań społecznych  
w Gminie Smyków 

 
w zakresie opracowania 

„Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” 
 

 
 
 
 
 

1. Czy według Pani/Pana Gminie Smyków 
potrzebna jest strategia rozwoju mająca na celu 
ożywić jego rozwój społeczny, przestrzenny  
i gospodarczy? 

 zdecydowanie tak 

 tak 

 raczej tak  

 trudno powiedzieć 

 raczej nie  

 nie 

 zdecydowanie nie 

2. Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe 
wykorzystanie możliwości rozwojowych Gminy 
Smyków. 

 bardzo dobrze 

 dobrze 

 raczej dobrze  

 trudno powiedzieć 

 raczej nisko 

  nisko 

 bardzo nisko 
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3. Jak ocenia Pani/Pan dotychczasowe zaangażowanie władz Gminy Smyków w rozwiązywanie występujących problemów na jego obszarze w niżej podanych 
sferach? 
 

 skala ocen 
bardzo 

wysokie 
wysokie 

raczej 
wysokie 

trudno 
powiedzieć 

raczej 
małe 

małe 
bardzo 
małe 

1) sfera społeczna 
( Demografia, Rynek pracy, Bezrobocie, Ochrona zdrowia i opieka 
społeczna, Oświata i wychowanie, Kultura, Sport, Gospodarka 
mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne …...) 

    

 

  

2) sfera przestrzenna 
( Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: infrastruktura techniczna  
i społeczna w tym obiekty użyteczności publicznej, gospodarka wodno- 
ściekowa, drogi, ochrona środowiska …….) 

  

 

 

 

  

3) sfera gospodarcza 
( Promocja przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy, instrumenty 
wspierające tworzenie i rozwój firm, tworzenie terenów 
inwestycyjnych, technologie informacyjne …….) 

  

 

 

 

  

 
 

4. Jaka jest Pani/Pana ocena efektów dotychczasowych działań samorządu Gminy Smyków dotyczących niżej podanych zagadnień? 
 

  skala ocen 
bardzo 
dobrze 

dobrze raczej dobrze 
trudno powiedzieć raczej źle 

źle bardzo źle 

1. wykorzystanie dziedzictwa historycznego i kulturowego         

2. rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych 
(np. ścieżki i szlaki turystyczne, trasy rowerowe, lasy, itp.) 

       

3. rozwój infrastruktury turystycznej 
(np. noclegi, gastronomia, pola namiotowe, itp.)  

       

4. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej (np. tereny inwestycyjne, mieszkaniowe, 
usługowe, itp.) 

       

5. poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego         

6. zagospodarowanie potencjału ludzkiego gminy        

7. w zakresie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej        

8. rozwój bazy oświatowej na terenie gminy 
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  skala ocen 
bardzo 
dobrze 

dobrze raczej dobrze 
trudno powiedzieć raczej źle 

źle bardzo źle 

9. rozwój infrastruktury technicznej (sieci, drogi, chodniki, 
gospodarka odpadami, transport zorganizowany, itp.) 

       

10. odnawialne źródła energii        

11. rozwój kulturalny społeczeństwa        

12. przeciwdziałanie skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa COVID-19        

 
 
 
 

5. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery społecznej w Gminie Smyków, które powinny być rozwiązane w latach 2023-2030. 
 

 skala ocen 

zdecydowanie 
ważny 

raczej ważny trudno powiedzieć raczej nieważny 
zdecydowanie 

nieważny 

1. występujące bezrobocie i ubóstwo na obszarze gminy      
2. struktura wiekowa, starzenie się właścicieli gospodarstw      
3. aktywność społeczna ludzi młodych      
4. odpływ z gminy ludzi młodych      
5. skutki pandemii COVID-19      
6. niski poziom współpracy i współdziałania mieszkańców gminy      
7. niewystarczająca liczba mieszkań      
8. dostęp do pomocy medycznej      
9. dostęp do pomocy społecznej      
10. zmniejszający się przyrost naturalny      
11. małe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy (przestępczość, patologie 

społeczne) 
     

 
 
 
 
 
 

6. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery przestrzennej w Gminie Smyków, które powinny być rozwiązane w latach 2023-2030. 

 skala ocen 

zdecydowanie ważny 
raczej 
ważny 

trudno powiedzieć raczej nieważny 
zdecydowanie 

nieważny 

1. bezpieczeństwo mieszkańców gminy w aspekcie długookresowych skutków 
pandemii COVID-19 
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2. rewitalizacja obszarów wiejskich      
3. ograniczony dostęp do sieci kanalizacyjnej, w tym do przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy 
     

4. stan infrastruktury drogowej na terenie gminy      

5. niewystarczające inwestycje w zakresie obiektów sportowych na terenie gminy      
6. bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych na terenie gminy      

7. stan obiektów użyteczności publicznej  
(ośrodek zdrowia, przedszkole, itd.) na terenie miny 

     

8. rozwój bazy kulturalnej w gminie      
 
 

7. Proszę ocenić stopień ważności problemów sfery gospodarczej w Gminie Smyków, które powinny być rozwiązane w latach 2023-2030. 

 skala ocen 
zdecydowanie 

ważny 
raczej 
ważny 

trudno 
powiedzieć 

raczej 
nieważny 

zdecydowanie 
nieważny 

1. aktywność gospodarcza ludzi młodych      
2. systemy wspierania przedsiębiorczości      
3. duża liczba mieszkańców w wieku przedemerytalnym      
4. dostęp do edukacji      
5. rozwój usług na terenie gminy      
6. rozwój handlu na terenie gminy      
7. promocja gminy      
8. dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych       
9. niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna 

(np. noclegi, gastronomia, obiekty sportowe, szlaki 
turystyczne, itp.) 

     

10. rozdrobnienie gospodarstw rolnych      
11. niska efektywność rolnictwa (np. niski dochód na jedną 

osobę pracującą w rolnictwie) 
     

 
 
 

8. Jakie inne problemy ze sfery społecznej, przestrzennej i gospodarczej Pani/Pana zdaniem, powinno rozwiązać Gmina Smyków w pierwszej kolejności w 
latach 2023-2030? 

 

 sfera społeczna 

(1)...........................................................................................................................................…………………………………… 
...........................................................................................................................................…………………………………… 

(2)...........................................................................................................................................…………………………………… 
...........................................................................................................................................…………………………………… 
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 sfera przestrzenna 

(1)...........................................................................................................................................…………………………………… 
...........................................................................................................................................…………………………………… 

(2)...........................................................................................................................................…………………………………… 
...........................................................................................................................................…………………………………… 

 sfera gospodarcza 

(1)...........................................................................................................................................…………………………………… 
...........................................................................................................................................…………………………………… 

(2)...........................................................................................................................................…………………………………… 
...........................................................................................................................................…………………………………… 
 

9. Jaki wpływ, według Pani/Pana oceny, mogą mieć podane niżej czynniki - atuty Gminy Smyków na jego rozwój w latach 2023-2030? 
 

 wpływ – skala ocen 
bardzo 
wysoki 

wysoki 
raczej 
wysoki 

trudno powiedzieć 
raczej 
mały 

mały bardzo mały 

1. długookresowe skutki oddziaływania obostrzeń pandemii koronawirusa COVID-19  
 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

2. korzystne usytuowanie w sieci osiedleńczej  
       

3. korzystna struktura wiekowa ludności gminy        

4. dobry rozwój infrastruktury 
technicznej w zakresie: 

telefonizacji        

wodociągowania        

kanalizacji        

gazyfikacji        

gospodarki odpadowej        

5. dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej 
       

6. korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa na obszarze gminy 
       

7. zasoby środowiska naturalnego        

8. korzystna struktura wiekowa ludności gminy (duża liczba ludzi w wieku 
przedemerytalnym) 

       

9. odnawialne źródła energii 
       

10.  organizacja imprez wizerunkowych Gminy Smyków 
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10. Proszę podać, które według Pani/Pana oceny problemy mające charakter ponadlokalnych winny być rozwiązane na terenie Powiatu Koneckiego przy 
wykorzystaniu środków finansowych UE i EOG w alokacji 2021 - 2027: 

 TAK NIE ZAKRES 

1. pokonywanie długookresowych skutków 
pandemii COVID-19 

   

2. ochrona środowiska    

3. odnawialne źródła energii    

4. polityka transportowa    

5. gospodarka turystyczna    

6. rozwój technologii informatycznych    

7. opieka zdrowotna    

8. edukacja    

9. kultura    

10. sport i rekreacja    
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11. Proszę podać jakie są według Pani/Pana 
oceny: 

 

 silne strony Gminy Smyków 
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................... 
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................... 
.....................................................................................
.....................................................................................

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

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

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

 słabe strony Gminy Smyków 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
 
 

12. Dane ankietowanego (ankieta jest anonimowa, a poniższe dane dotyczące respondenta potrzebne są tylko i wyłącznie do celów badawczych) 
 

11. bezpieczeństwo publiczne    

12. rynek pracy    

13. przedsiębiorczość    

14. i inne, proszę podać jakie    
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1. Płeć 
 kobieta 
 mężczyzna 

2. Wiek 
 15-20 
 21-30 
 31-40 
 41-50 
 51-60 
 powyżej 60 

3. Wykształcenie 
  podstawowe 
  średnie 

  zasadnicze zawodowe 
  policealne 
  wyższe   

4. Zatrudnienie 
 w przedsiębiorstwie państwowym 
 w przedsiębiorstwie prywatnym 
 prowadzę własną działalność gospodarczą 
 prowadzę własne gospodarstwo rolne 
 bezrobotny 
 emeryt  
 rencista 
 w organach samorządu terytorialnego 
 uczeń/student 

                                                                               

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie zamknięto dn. 03.06.2022 r. 

Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA Sp. z o.o. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


